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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Noi prevederi privind intrarea în Bulgaria 

2. Elevii români din clasele I-III din Ucraina vor beneficia de burse din partea României în 

anul 2020 – Secretar de Stat DRP 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. 192 de cetateni romani au fost repatriati din Germania si Austria 

4. Serbarea de 1 iunie a copiilor români de la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” de la 

Roma 

5. Enescu și Zid al Bunăvoinței, pentru românii din Marea Britanie 

6. Noi informații utile pentru cetățenii români din Canada care călătoresc în România 

 

III. ACTUALITATE 

7. DRP anunță câștigătorii concursului de desene “Prieteni la distanță”! 

8. Rezultate evaluare proiecte din prima sesiune de finanțare nerambursabilă 2020 

9. Comisia Europeană face un prim pas către adoptarea unei Strategii farmaceutice pentru 

Europa 

10. De la 15 iunie, în UE, se restabileşte complet libera circulaţie, anunţă şefa diplomaţiei 

bulgare 
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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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NOI PREVEDERI PRIVIND INTRAREA ÎN BULGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/noi-prevederi-privind-intrarea-in-bulgaria/ 

 

Începând cu 1 iunie 2020, la intrarea pe teritoriul Bulgariei se aplică noi prevederi privind 

intrarea/tranzitul, anunță Ambasada României în Bulgaria. Astfel, conform ordinului ministrului 

sănătății nr. RD-01-285/29 mai 2020, a fost eliminată măsura carantinei de 14 zile pentru 

persoanele care intră pe teritoriul Republicii Bulgaria din mai multe state, inclusiv România. 

Carantina pe termen de 14 zile la domiciliu sau alt loc de cazare, rămâne valabilă pentru 

persoanele care intră pe teritoriul Bulgariei din Suedia, Marea Britanie și Irlanda de Nord, 

Belgia, Irlanda, Portugalia, Spania, Malta și Italia, precum și din toate statele terțe în raport cu 

Uniunea Europeană, cu excepția Serbiei și Macedoniei de Nord. 

La intrarea în Bulgaria, persoanele care nu sunt plasate în carantină, precum și persoanele 

care tranzitează teritoriul acestui stat prezintă organelor de control de sănătate publice de la 

frontieră o declarație pe proprie răspundere, prin care se obligă să respecte măsurile anti-

epidemiologice, introduse pe teritoriul Bulgariei prin ordinul ministrului sănătății și confirmă că 

au luat cunoștință de riscurile privind îmbolnăvirea cu COVID-19. 

 

Prin declarația pe propria răspundere, se va preciza că: 

• nu are simptome specifice îmbolnăvirii cu COVID-19; 

• nu este pusă sub carantină; 

• a luat cunoștință de situația epidemiologică din Bulgaria, precum și de riscurile privind 

îmbolnăvirea cu COVID-19; 

• va respecta măsurile anti-epidemiologice introduse pe teritoriul Bulgariei prin ordinele 

ministrului sănătății; 

• se deplasează pe propriul risc; 

• scopul călătoriei; 

• se angajează să părăsească fără întârziere teritoriul Bulgariei (se aplică doar pentru 

persoanele care tranzitează teritoriul țării). 

 

https://www.timpromanesc.ro/noi-prevederi-privind-intrarea-in-bulgaria/
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Se recomandă cetățenilor români să se informeze și cu privire la măsurile în vigoare aplicabile 

la momentul reîntoarcerii în România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sursă: timpromanesc.ro 
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ELEVII ROMÂNI DIN CLASELE I-III DIN UCRAINA VOR BENEFICIA DE BURSE DIN 

PARTEA ROMÂNIEI ÎN ANUL 2020 – SECRETAR DE STAT DRP 

https://rgnpress.ro/2020/06/04/elevii-romani-din-clasele-i-iii-din-ucraina-vor-beneficia-de-burse-din-partea-

romaniei-in-anul-2020-secretar-de-stat-drp/ 

 

România va acorda și în anul 2020 burse elevilor din Ucraina care învață în școlile cu predare 

în limba română. „Estimăm aproximativ 5500 de elevi de etnie română din Ucraina care vor 

beneficia de burse de studiu în valoare de 1000 lei/anual. Vorbim aici de elevii etnici români 

din Ucraina înscriși în clasele I-III în anul școlar 2019-2020”, a menționat în cadrul unui interviu 

acordat Agenției de știri BucPress din Cernăuți Secretarul de stat al Departamentului pentru 

Românii de Pretutindeni Ovidiu Burdușa, transmite Romanian Global News. 

 

Potrivit Secretarului de stat, această inițiativă a statului român a contribuit la creșterea 

numărului de etnici români care doresc să își înscrie copiii în unitățile de învățământ cu 

predare în limba română din Ucraina. 

BucPress: Domnule secretar de stat Ovidiu Burdușa vă mulțumim pentru disponibilitatea de a 

ne oferi un interviu în exclusivitate pentru Agenția de știri BucPress din Cernăuți. Cum vedeți 

actualele și viitoare proiecte derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni  Ce v-

ați propus să realizați, în baza resurselor financiare și umane disponibile, pe parcursul anului 

curent? 

 

Ovidiu Burdușa: Așa cum știți, a avut loc o reorganizare la nivel guvernamental, iar 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este în Aparatul de lucru al Guvernului. Avem 

un buget de 7,5 milioane de lei alocat pentru programe, proiecte și acțiuni, în jur de 50 de 

angajați și dorința de a ne pune toată energia în realizarea și finanțarea de proiecte și acțiuni 

pentru românii din comunitățile istorice și din diaspora. Nu vă ascund că a fost o perioadă 

extrem de solicitantă. Practic, s-a mers în paralel cu procedurile de reorganizare, realizate prin 

acte normative, cu gândirea de acțiuni proprii și cu organizarea sesiunii de finanțare. Iar peste 

toate acestea a trebuit să ne adaptăm la situația de criză generată de pandemia cu noul 

https://rgnpress.ro/2020/06/04/elevii-romani-din-clasele-i-iii-din-ucraina-vor-beneficia-de-burse-din-partea-romaniei-in-anul-2020-secretar-de-stat-drp/
https://rgnpress.ro/2020/06/04/elevii-romani-din-clasele-i-iii-din-ucraina-vor-beneficia-de-burse-din-partea-romaniei-in-anul-2020-secretar-de-stat-drp/
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coronavirus. Pentru noi toți, fie în România, fie în alte țări, a fost nevoie de adaptare, 

solidaritate, unitate ca să mergem înainte și să ne regândim activitățile și planurile de viitor. 

Vreau să felicit și să mulțumesc asociațiilor românilor de pretutindeni care ne-au transmis 

proiecte, pentru toată munca lor, pentru că au dat dovadă de înțelegere ținând totodată cont 

de restricțiile și limitările din statele în care se află. 

 

Dacă ne referim la finanțarea proiectelor destinate românilor din comunitățile istorice și din 

diaspora, care e principalul obiect de activitate al DRP, în data de 2 iunie 2020, am publicat pe 

site-ul nostru rezultatele primei sesiuni de finanțare. Am alocat aproape 4 milioane de lei 

proiectelor depuse de mediul asociativ românesc și destinate românilor de pretutindeni, iar în 

cursul anului vom avea și o a doua sesiune de finanțare. În total, au fost depuse 261 de 

proiecte destinate românilor din afara granițelor României și au fost aprobate 80. Din Ucraina 

am avut 18 solicitări de finanțare și au fost aprobate 11. 

În ce privește acțiunile proprii ale DRP, ele au trebuit regândite sau chiar amânate din cauza 

pandemiei. Așa că mediul online a fost soluția de a ține legătura cu românii de pretutindeni și 

de a le veni în întâmpinare. Am descoperit, de exemplu, cum dezbaterile și reuniunile online 

favorizează un dialog mai amplu și cu o participare numeroasă. Am avut ocazia să stau de 

vorbă, în cadrul unor astfel de dezbateri online, cu români din Marea Britanie, Spania, Italia, 

Germania, Elveția, Austria. 

 

Un alt proiect este campania „Fii Responsabil”, care se adresează cetățenilor români care 

pleacă în această perioadă peste hotare. Am fost la punctul de trecere a frontierei de la Nădlac 

și am distribuit broșurile cu informații privind riscurile la care se pot expune, precum și 

condițiile de muncă sau măsurile de protecție și restricțiile impuse de autoritățile din statele 

unde aleg să muncească. Intenția este să extindem campania de informare în alte puncte de 

trecere a frontierei dar și în cele mai mari aeroporturi din România. Sperăm ca informațiile să 

ajungă la un număr cât mai mare de români pentru că ne dorim ca drepturile lor să fie 

respectate. Mai mult, îi sfătuim să își facă asigurare de sănătate și să dea dovadă de multă 

prudență. 
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Tot la capitolul acțiuni proprii, am marcat Ziua Românilor de Pretutindeni tot online, în 

parteneriat cu Administrația Prezidențială și cu Opera Națională București. Pe 31 mai am 

dedicat românilor de pretutindeni, de ziua lor, un spectacol care a fost transmis live în mediul 

online. În acest fel, artiștii de excepție ai Operei au putut ajunge în casele românilor aflați 

departe de țară. Un alt proiect a fost de a publica exemplele de solidaritate și unitate trăite de 

conaționalii noștri în aceste vremuri care ne pun pe toți la grea încercare. Veți găsi pe pagina 

noastră de Facebook mărturii emoționante și exemple de omenie, curaj și dăruire, care spun 

multe despre neamul nostru românesc. Ne-am gândit și la cei mai mici dintre românii de 

pretutindeni și le-am dedicat, de 1 iunie, un concurs de desene cu tema „Prieteni la distanță”. 

Și aici am avut o participare importantă din Ucraina, peste 30 de desene. Îi felicit pe toți copiii 

și pe profesorii coordonatori care i-au îndrumat și le-au înscris desenele în concurs. 

 

Sper ca, pe măsură ce lucrurile vor reintra în normal, și este un proces pe care nu cred că 

trebuie să îl forțăm, să îl grăbim, să putem pune în practică și alte proiecte și acțiuni, precum și 

politici sustenabile pentru românii de pretutindeni. 

 

BucPress: Unul dintre cele mai importante proiecte pe care le realizează Departamentul pentru 

Românii de Pretutindeni pentru comunitatea românească din Ucraina este acordarea burselor 

pentru elevii români – o inițiativă importantă și care trebuie perpetuată. La ce stadiu de 

implementare se află acest proiect în momentul de față? 

 

Ovidiu Burdușa: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni acordă o importanță deosebită 

comunităților istorice, iar acest lucru este remarcat și de proiectele pe care le avem în derulare 

în 2020. Vreau să subliniez importanța programului de burse pentru copiii etnici români care 

studiază în școala/școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba 

română ca limbă maternă din Ucraina. 

 

Programul de acordare de burse elevilor etnici români din Ucraina, demarat în 2018, reprezintă 

un proiect strategic pentru România, păstrarea identității lingvistice fiind o prioritate pentru 
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Guvernul român. În anii 2018-2019, au fost acordate 5645 de burse elevilor etnici români de 

clasa I și a II-a, cu domiciliul în Ucraina care studiază în școlile cu predare în limba română 

sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, înscriși în anii școlari 2017-2018 

și 2018-2019. În anul 2019, numărul burselor acordate a crescut de la 1645 (2018) la 3700. 

Proiectul se află în al treilea an de implementare, iar în acest moment, se lucrează la 

Hotărârea de Guvern pentru suplimentarea bugetului DRP în vederea acordării de burse 

elevilor etnici români înscriși în anul școlar 2019-2020. 

 

Această inițiativă a statului român a contribuit în mod semnificativ la creșterea numărului de 

etnici români care doresc să își înscrie copiii în unitățile de învățământ cu predare în limba 

română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă din Ucraina. 

BucPress: Cine ar putea beneficia de burse în anul curent? 

 

Ovidiu Burdușa: Pentru anul acesta, estimăm aproximativ 5500 de elevi de etnie română din 

Ucraina care vor beneficia de burse de studiu în valoare de 1000 lei/anual. Vorbim aici de 

elevii etnici români din Ucraina înscriși în clasele I-III în anul școlar 2019-2020. 

BucPress: Există șanse ca proiectul acordării burselor pentru elevii români din Ucraina să fie 

extins  Se discută la nivelul Guvernului României despre burse pentru profesorii, studenții 

români din Ucraina sau despre încurajarea educatoarelor de la grădiniță? 

 

Ovidiu Burdușa: Intenționăm să continuăm acest program de burse și să îl extindem în Serbia 

și în Ungaria. Suntem în dialog cu Ministerul Educației și Cercetării din România pentru 

inițierea unor programe de stagii de formare dedicate profesorilor români din Ucraina. 

Una din prioritățile Departamentului pentru Românii de Pretutindeni este susținerea educației 

în limba română și păstrarea limbii române în Ucraina. 

 

BucPress: Recent în Ucraina a fost încheiat – ce-i drept în regim online, din motivul pandemiei 

– anul de învățământ. Care ar fi mesajul dumneavoastră adresat elevilor, studenților și 

cadrelor didactice de etnie română din Ucraina. 
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Ovidiu Burdușa: Vă felicit pentru munca dumneavoastră și pentru că reușiți să păstrați 

identitatea românească, în ciuda condițiilor dificile în care vă desfășurați activitatea. Știu că 

românii din comunitățile istorice au mare nevoie de sprijin, iar DRP va continua să ofere acest 

sprijin prin programul de burse, donația de cărți și materiale de curs în limba română. Sunteți 

păstrătorii unui dar de preț, limba română, și vă asigur de respectul și de toată disponibilitatea 

mea pentru ca identitatea românească să rămână vie. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: rgnpress.ro 
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192 DE CETATENI ROMANI AU FOST REPATRIATI DIN GERMANIA SI AUSTRIA 

https://m.ziare.com/stiri/192-de-cetateni-romani-au-fost-repatriati-din-germania-si-austria-1613871-font3 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat ca, miercuri, 192 de cetateni romani au fost 

adusi in tara din Germania si Austria, parte a demersurilor de repatriere in contextul pandemiei 

COVID-19. 

 

Dintre acestia, 176 se aflau pe teritoriul Republicii Federale Germania si 16 in Austria. 

 

Grupul de cetateni romani repatriati din Germania a inclus si persoane aflate in tranzit pe 

teritoriul acestei tari, revenite din Statele Unite ale Americii, Canada si Regatul Unit al Marii 

Britanii si Irlandei de Nord, precum si un caz medical, precizeaza MAE. 

 

Repatrierea a fost asigurata cu doua curse aeriene speciale operate de compania TAROM, pe 

rutele Bucuresti - Munchen - Frankfurt - Bucuresti si Bucuresti - Viena - Bucuresti. 

ADVERTISMENTSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT 

De asemenea, demersurile autoritatilor romane au permis revenirea in tara si a noua cetateni 

straini rezidenti in Romania. 

 

Ministerul Afacerilor Externe subliniaza importanta verificarii cu atentie, anterior oricaror 

deplasari, a informatiilor postate pe site-ul sau privind sfaturile si alertele de calatorie, precum 

si a informatiilor de interes publicate pe paginile de internet ale misiunilor diplomatice si ale 

oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sursă: m.ziare.com 

https://m.ziare.com/stiri/192-de-cetateni-romani-au-fost-repatriati-din-germania-si-austria-1613871-font3
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SERBAREA DE 1 IUNIE A COPIILOR ROMÂNI DE LA PARACLISUL „ADORMIREA MAICII 

DOMNULUI” DE LA ROMA 

https://rgnpress.ro/2020/06/02/serbarea-de-1-iunie-a-copiilor-romani-de-la-paraclisul-adormirea-maicii-domnului-

de-la-roma/ 

 

Copii și tinerii români de la paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la Centrul Eparhial de la 

Roma, au pregătit un scurt program, dedicat zilei internaționale a copiilor, transmite Romanian 

Global News, citând un comunicat al eparhiei. 

 

“Ziua de 1 iunie este un prilej de a sărbători copilăria și copiii. Copilăria e o lume aparte, plină 

de lumină și armonie, poeziile pe care copiii de la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” le-au 

recitat umplându-ne pe toți atât de nostalgia propriei copilării, dar și de bucuria și entuziasmul 

specific vârstei. 

În același timp, copiii și-au cinstit ocrotitorul, pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab, veghetorul 

Frăției Nepsis a tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, fiind așezat la finalul 

„serbării” troparul Sfântului, în interpretarea unui copil de la Paraclis.” 

Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. 

Adevăr vă grăiesc: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. 

(Luca 18, 16-17) 

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=285636212591840 

 

 
 
 
 

Sursă: rgnpress.ro 

https://rgnpress.ro/2020/06/02/serbarea-de-1-iunie-a-copiilor-romani-de-la-paraclisul-adormirea-maicii-domnului-de-la-roma/
https://rgnpress.ro/2020/06/02/serbarea-de-1-iunie-a-copiilor-romani-de-la-paraclisul-adormirea-maicii-domnului-de-la-roma/
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ENESCU ȘI ZID AL BUNĂVOINȚEI, PENTRU ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE 

https://rgnpress.ro/2020/06/04/enescu-si-zid-al-bunavointei-pentru-romanii-din-marea-britanie/ 

 

Un eveniment special de celebrare a contribuției extraordinare adusă de comunitatea 

românească din Marea Britanie în lupta împotriva pandemiei va fi organizat de Institutul 

Cultural Român din Londra și Ambasada României în Marea Britanie, transmite Romanian 

Global News. 

 

Concertul, care va avea loc joi, 4 iunie, susținut de Sascha Bota (violă) și Cameron Roberts 

(pian), este primul din Seria Enescu după măsurile de carantină anunțate în martie și este o 

oportunitate excelentă de a reafirma spiritul comunitar care a ajutat milioane de oameni în 

aceste momente de criză. 

Demersul artistic se va realiza la sediul ICR Londra, în 1 Belgrave Square, în fața unui Zid al 

Bunăvoinței, format din fotografii ale românilor care lucrează în prima linie în Marea Britanie (în 

domeniile sănătate și asistență socială, educație și îngrijirea copiilor, alimentație și 

aprovizionare, siguranță publică, transport, utilități etc). 

Concertul va fi transmis în direct pe canalele Institutului Cultural Român de la Londra, 

Ambasadei României în Marea Britanie și ale altor organizații ale comunității românești. În 

plus, concertul va beneficia și de prezența unui public virtual, conectat prin platforma Zoom, 

care va răsplăti muzicienii cu aplauze și va socializa cu aceștia și cu ceilalți spectatori după 

concert. Din program fac parte J. S. Bach – „Sonata No. 1 in Sol major pentru violă și pian”, R. 

Schumann – „Märchenbilder, Op.113” și G. Enescu – „Konzertstück pentru violă și pian”. 

Alexandru-Mihai (Sascha) Bota s-a născut la Timișoara într-o familie de muzicieni, iar cariera 

de muzician de cameră, solist și membru în orchestră l-a purtat în toată lumea. Sascha și-a 

început studiile muzicale la vârsta de 5 ani, mai întâi la vioară și apoi violă, câștigând premiul I 

timp de 5 ani consecutivi la Concursul pentru tineri muzicieni. A obținut o bursă pentru a studia 

cu Gérard Caussé la Escuela Superior de Música Reina Sofía din Madrid și apoi și-a continuat 

studiile cu Thomas Riebl la Universitatea Mozarteum din Salzburg, absolvind masterul în 2008. 

În 2010, Sascha a studiat la Basel cu Walter Levin din cvartetul LaSalle. 

https://rgnpress.ro/2020/06/04/enescu-si-zid-al-bunavointei-pentru-romanii-din-marea-britanie/
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Sascha Bota s-a mutat recent la Londra, după ce a petrecut 5 ani la Sydney ca membru al 

Australian Chamber Orchestra. În ultimii ani, a cântat ca solist în orchestre precum Orchestra 

Aurora, Britten Sinfonia, London Mozart Players, Academy of Ancient Music, English Chamber 

Orchestra și Philharmonia Orchestra, dar și muzică de cameră cu membrii ai orchestrelor 

London Simphony Orchestra și St. Martin-in-the-Fields. Sascha este membru al cvartetului de 

coarde Navarra. 

Pianistul australian Cameron Roberts concertează în Marea Britanie, Europa și Australia ca 

solist și muzician de cameră. Recent, a susținut concerte la Purcell Room și Royal Albert Hall 

din Londra, Teatro Real din Madrid și la festivaluri din Geneva, Roma, Valencia, Amsterdam și 

Columbia. 

Timp de mulți ani, Cameron Roberts a fost artist-asociat și profesor de muzică de cameră la 

Escuela de Música Superior Reina Sofía din Madrid. A înregistrat mai multe albume, printre 

care Goldberg Variations și Original Transcriptions (2006), Original Piano Transcriptions 

(2009), The 3 Brahms Violin (Flute) Sonatas cu Jacques Zoon (Vox Animae, 2016) și, pentru a 

fi lansat în 2020, un album cu muzică de flaut australian cu Derek Jones. În prezent, Cameron 

este rezident la Londra, unde este profesor în tehnica pianului, învățarea abilităților motorii fine 

și prevenirea accidentelor (un domeniu în care deține un doctorat și o diplomă medicală) și 

urmează să publice cartea ‘The Clear-Thinking Pianist’. 

Concertul va fi transmis live pe pagina de Facebook și pe canalul YouTube ICR Londra 

(înregistrarea va fi disponibilă și pe website). 

 
 
 

 
Sursă: rgnpress.ro 
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NOI INFORMAȚII UTILE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI DIN CANADA CARE 

CĂLĂTORESC ÎN ROMÂNIA 

https://rgnpress.ro/2020/06/01/noi-informatii-utile-pentru-cetatenii-romani-din-canada-care-calatoresc-in-romania/ 

 

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

pregătesc să călătorească în România asupra mai multor schimbări de care trebuie să țină 

seama, transmite corespondentul Romanian Global News, Cristina Mihai, din Ottawa. 

 

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: 

Calendarul lunii iunie: 

• Update:Air Canada operează curse săptămânale pe următoarele relații: Montreal-Bruxelles 

(3 curse), Montreal–Frankfurt (7 curse), Montreal-Londra (3 curse), Montreal–Paris (7 curse), 

Toronto-Bruxelles (3 curse din 25 iunie), Toronto–Frankfurt (7 curse), Toronto–Londra (7 

curse), Toronto-Munchen (3 curse din 25 iunie), Toronto-Tel Aviv (3 curse), Toronto-Zurich (4 

curse), Vancouver–Londra (4 curse). 

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

• Air France menține 3 zboruri pe săptămână Montreal-Paris (Charles de Gaulle). 

Informațiile referitoare la zborurile transatlantice aflate încă în operare sunt supuse 

schimbărilor, 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 (informația de mai sus se poate regăsi la adresa http://www.mae.ro/node/51982, 

capitolul Canada). 

La 18 mai, prin HG nr. 394/18.05.2020, a fost instituită starea de alertă pe întreg teritoriul 

României pe o durată de 30 de zile (la aceeași dată a încetat aplicarea Hotărârii Comitetului 

Național pentru Situații de Urgență nr. 24 din 14 mai privind aprobarea instituirii stării de alertă 

la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației 

https://rgnpress.ro/2020/06/01/noi-informatii-utile-pentru-cetatenii-romani-din-canada-care-calatoresc-in-romania/
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epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2). Prin art. 4, pct. 1, se stabilește măsura 

suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Austria, Belgia, 

Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei 

de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări 

către România, pentru toate aeroporturile din România (anexa nr. 3Măsuri pentru diminuarea 

impactului tipului de risc). 

În ceea ce privește tronsonul de transport intra-european către România, recomandăm 

cetățenilor români să ia cunoștință de măsurile restrictive impuse de statele europene, prin 

consultarea informației de la adresa http://www.mae.ro/node/51880. De asemenea, 

recomandăm cetățenilor români să urmărească permanent pe site-urile companiilor aeriene 

anunțurile cu privire la operarea curselor intra-europene cu sosire în România. 

Unele state membre ale Uniunii Europene au adoptat măsuri restrictive care privesc modul în 

care se efectuează tranzitul. Atragem în mod special atenția asupra regimului de tranzit 

aplicabil în Republica Cehă, astfel că îi îndemnăm pe cetățenii români care se întorc în 

România cu escală la Praga să îndeplinească obligațiile care apar la 

https://www.mae.ro/node/51905, paragrafele care se referă la efectuarea tranzitului, având în 

vedere că presupun contactarea Ambasadei României la Praga cu cel puțin 24 ore înainte de 

călătorie pentru îndeplinirea unor formalități (notificarea Poliției de frontieră din R. Cehă și 

eliberarea unei scrisori din partea Ambasadei României la Praga). Pentru celelalte 

capitale/orașe europene de escală, subliniem importanța ca cetățenii români să se informeze 

înainte de începerea călătoriei asupra condițiilor de efectuare a tranzitului, având în vedere că 

reglementarea nu este unitară la scara Uniunii Europene (la http://www.mae.ro/node/51880). 

Update: La 28 mai, prin Hotărârea nr. 26 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență au 

fost stabilite următoarele elemente relevante pentru cetățenii care doresc să călătorească spre 

România pe cale feroviară sau terestră pin servicii regulate: 

Art. 4 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar internațional de persoane de 

către operatorii de transport feroviar din și către România, cu respectarea condițiilor stabilite 

potrivit art. 32, 34 și 37 din Legea nr. 55/2020. 

Art. 5 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internațional de persoane prin 
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servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru 

toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea 

condițiilor stabilite potrivit art. 32, 34 și 37 din Legea nr. 55/2020. 

În ceea ce privește tranzitul rutier intra-european prin mijloace proprii, atragem atenția 

cetățenilor români cu privire la dificultățile care se ridică la tranzitarea Austriei și la trecerea 

frontierei dinspre Austria către Ungaria, precum și la tranzitarea Ungariei, ca urmare a 

măsurilor restrictive impuse de Ungaria. Recomandăm consultarea cu atenție a paginilor MAE 

de la adresele https://www.mae.ro/node/51901 și http://www.mae.ro/node/51934. 

În ceea ce privește regimul de funcționare a punctelor de trecere a frontierei de stat, lista celor 

care se mențin închise temporar, parțial sau total, se găsește la art. 5 din anexa nr. 3 a HG nr. 

394/18.05.2020. 

În vederea informării cu privire la punctele de trecere a frontierei, aflate în stare de operare, 

recomandăm cetățenilor români să consulte site-ul Poliției de Frontieră la 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/?vt=2&dt=1. 

În ceea ce privește măsura de izolare/carantinare, timp de 14 zile, la intrarea în România, prin 

art. 1, pct. 2 și 3, din anexa nr. 2a HG nr. 394/18.05.2020 (Măsuri pentru asigurarea rezilienței 

comunităților), se instituie obligația de izolare la domiciliul declarat de persoana în cauză, 

împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz. La cererea persoanei în cauză, 

măsura izolării la domiciliu se poate înlocui cu măsura carantinării în spațiile administrate de 

autorități. Important: dispare noțiunea de zonă roșie și se generalizează zona galbenă, ceea 

ce înseamnă că măsura izolării/carantinării se aplică oricărei persoane care intră în România 

indiferent de țara din care pleacă sau de țările pe care le tranzitează. Informații utile cu privire 

la dispozițiile legate de măsura izolării/carantinării se găsesc în continuare la 

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19. 

 

Update: Recomandăm cetățenilor români să contacteze Ambasada României la Ottawa dacă 

există neclarități cu privire la cerințele stabilite de diferitele state membre ale Uniunii Europene 

în ceea ce privește efectuarea tranzitului (aeroportuar sau terestru). 
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Informații utile pentru cetățenii români care revin în Canada din România 

Prin art. 2, pct. 2 (anexa nr. 3Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc) din HG nr. 

394/18.05.2020, se instituite interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei 

metropolitane cu anumite excepții precizate. De interes pentru cetățenii români (cu dublă 

cetățenie, rezidență permanentă în Canada) care revin în Canada este faptul că justificarea 

deplasării între localități (pentru deplasarea la aeroport, de pildă) se poate face prin 

completarea declarației pe proprie răspundere al cărei model se găsește la 

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/Declaratie-proprie-raspundere-stare-de-

alerta.pdf (conform art. 2, pct. 3, anexa nr. 3). 

Reamintim că măsurile adoptate de Canada în contextul gestionării epidemiei de COVID-19 

stabilesc în sarcina companiilor aeriene responsabilitatea de a permite îmbarcarea în locul de 

plecare. Toate companiile aeriene care mai operează curse către Canada au obligația de a 

face triajul la îmbarcare în baza grilei de criterii stabilite la nivel federal (sunt autorizați să se 

îmbarce cetățenii canadieni și rezidenții permanenți, la care se adaugă anumite excepții bine 

precizate – informațiile se găsesc la https://www.tc.gc.ca/en/initiatives/covid-19-measures-

updates-guidance-tc/aviation-measures.html; informații utile legate de măsurile adoptate la 

nivel federal în contextul gestionării epidemiei se găsesc la 

https://www.tc.gc.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-guidance-tc.html#toc_1 și la 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection/latest-travel-health-advice.html). 

Autoritățile federale canadiene au stabilit obligația pentru orice călător de a purta mască non-

medicală / de a-și acoperi fața pe toată durata călătoriei (îmbarcare, zbor, trecerea frontierei / 

în tranzit). Nerespectarea obligației atrage, după caz, refuzul la îmbarcare sau aplicarea unei 

amenzi (până la 5000 CAD pentru persoanele fizice, până la 25.000 CAD pentru persoanele 

juridice). Măsura se aplică din 20 aprilie. 

 

Informațiile și recomandările de la secțiunea precedentă a comunicatului, referitoare la 

planificarea călătoriei între Canada și România, sunt valabile și pentru călătoriile de întoarcere 

în Canada ale cetățenilor români. 
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Textul Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 26/28.05.2020 se găsește la 

https://ottawa.mae.ro/local-news/1445. 

Textul Hotărârii Guvernului nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemei de COVID-19 se găsește la 

https://ottawa.mae.ro/sites/ottawa.mae.ro/files/410_din_18_05_2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: rgnpress.ro 
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DRP ANUNȚĂ CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI DE DESENE “PRIETENI LA DISTANȚĂ”! 

http://dprp.gov.ro/web/drp-anunta-castigatorii-concursului-de-desene-prieteni-la-distanta/ 

 

 

Dorim să vă anunțăm câștigătorii concursului de desene “Prieteni la distanță”, adresat copiilor 

români din diaspora și comunitățile istorice! 

 

Cele 5 tablete oferite de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni “merg” în Italia, 

Iordania și Serbia. 

 

Cele 5 desene care au obținut cele mai multe aprecieri pe pagina Departamentului sunt 

realizate de : 

 

Zaira Apetrei (12 ani, Italia) 

Leonardo Daniel Moldovan (10 ani, Italia) 

Yasmin Alswir (3 ani, Iordania) 

Nicolae Zagorac (11 ani, Serbia) 

Elysa Vlas (11 ani, Italia) 

 

     

 

http://dprp.gov.ro/web/drp-anunta-castigatorii-concursului-de-desene-prieteni-la-distanta/
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Felicitări, dragi copii! 

 

Toți sunteți câștigători și ați dat dovadă de talent și imaginație! Vă mulțumim pentru energia 

pozitivă și optimismul pe care ni le-au transmis desenele voastre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: dprp.gov.ro 
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REZULTATE EVALUARE PROIECTE DIN PRIMA SESIUNE DE FINANȚARE 

NERAMBURSABILĂ 2020 

http://dprp.gov.ro/web/rezultate-evaluare-proiecte-din-prima-sesiune-de-finantare-nerambursabila-2020/ 

 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță că s-a încheiat perioada de evaluare a 

proiectelor depuse în prima sesiune de finanțare nerambursabilă, aferentă anului 2020. 

 

Regăsiți lista proiectelor aprobate/respinse, punctajele și sumele aprobate:  REZULTATE 

EVALUARE PROIECTE 

 

Ținând cont de situația actuală generată de pandemia cu noul coronavirus, recomandăm 

transmiterea contestațiilor pe e-mail, la adresa proiecte@dprp.gov.ro, în termen de cel mult 5 

zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. 

 

Motivele de respingere a proiectelor vor fi comunicate solicitanților numai la cererea acestora, 

în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor. 

Rezultatul contestațiilor va fi publicat pe pagina www.dprp.gov.ro, secțiunea Finanțare. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: dprp.gov.ro 

http://dprp.gov.ro/web/rezultate-evaluare-proiecte-din-prima-sesiune-de-finantare-nerambursabila-2020/
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COMISIA EUROPEANĂ FACE UN PRIM PAS CĂTRE ADOPTAREA UNEI STRATEGII 

FARMACEUTICE PENTRU EUROPA 

https://www.timpromanesc.ro/comisia-europeana-face-un-prim-pas-catre-adoptarea-unei-strategii-farmaceutice-

pentru-europa/ 

 

Ca un prim pas către adoptarea unei Strategii farmaceutice pentru Europa, Comisia 

Europeană a publicat o foaie de parcurs, invitând cetățenii și părțile interesate să își exprime 

opinia cu privire la strategie. Planificată să fie adoptată înainte de sfârșitul anului, obiectivul 

general este de a contribui la asigurarea aprovizionării Europei cu medicamente sigure și la 

prețuri accesibile și de a sprijini industria farmaceutică europeană să își consolideze statutul 

de lider mondial și să rămână inovatoare. 

 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat că ”până la 

sfârșitul anului, voi prezenta o Strategie farmaceutică ambițioasă pentru Europa, cu scopul de 

a asigura prețuri accesibile, sustenabilitate și securitatea aprovizionării. Pandemia de 

coronavirus ne-a demonstrat mai mult ca oricând faptul că trebuie să avem un sistem rezistent 

la crize și mijloacele de a produce medicamente în UE pentru a le asigura cetățenilor și 

spitalelor noastre accesul în timp util la cele esențiale , în orice circumstanțe”. 

 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/comisia-europeana-face-un-prim-pas-catre-adoptarea-unei-strategii-farmaceutice-pentru-europa/
https://www.timpromanesc.ro/comisia-europeana-face-un-prim-pas-catre-adoptarea-unei-strategii-farmaceutice-pentru-europa/
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Cetățenii, experții și părțile interesate sunt invitați să își prezinte opiniile cu privire la foaia de 

parcurs până la 7 iulie 2020, prin intermediul portalului pentru o mai bună legiferare, și să 

consulte website-ul dedicat pentru informații suplimentare și actualizate. Foaia de parcurs va fi 

urmată de o consultare publică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: timpromanesc.ro 
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DE LA 15 IUNIE, ÎN UE, SE RESTABILEŞTE COMPLET LIBERA CIRCULAŢIE, ANUNŢĂ 

ŞEFA DIPLOMAŢIEI BULGARE 

https://www.stiripesurse.ro/de-la-15-iunie-in-ue-se-restabileste-complet-libera-circulatie-anunta-sefa-diplomatiei-

bulgare_1471045.html?fbclid=IwAR3ef9Yh9MV509g9ipkHQQ84ycsmCEP11NitCkSgzidnsvolc5n7fpBDQkc 

 

"După numeroase crize, Uniunea Europeană iese mai puternică. Pentru prima dată, 

Bruxellesul oferă acest fond de redresare în valoare de 750 de miliarde euro - 500 de miliarde 

euro în granturi, 250 de miliarde euro în credite. Acest lucru arată încă o dată gradul ridicat de 

integrare a politicilor noastre'', a spus Zaharieva. 

 

Potrivit şefei diplomaţiei bulgare, fiecare ţară membră a UE trebuie să prezinte o propunere de 

utilizare a fondurilor respective. 

 

''Sunt convinsă că acest plan în Bulgaria va fi elaborat în consultare cu mediul de afaceri'', a 

continuat Ekaterina Zaharieva. 

 

Ea a menţionat că circulaţia în Europa revine treptat la normal. "Întâi cu ţările vecine, apoi cu 

ţările cu riscuri (epidemiologice) similare şi sperăm la următoarea etapă, după 15 iunie - 

restabilirea deplină a liberei circulaţii în interiorul Uniunii Europene'', a spus ea. 

 

Zaharieva a reamintit că începând de luni, 1 iunie, Bulgaria a ridicat măsurile de izolare pentru 

29 de ţări. 
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