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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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101 ANI DE LA MAREA UNIRE, SĂRBĂTORIȚI PRINTR-UN MARȘ LA CHIȘINĂU 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31939-101-ani-de-la-marea-unire-srbtorii-printr-un-mar-la-

chiinu.html 

 

Ziua Națională a României și îmlinirea celor 101 ani de la Marea Unire, vor fi marcate la 

Chișinău printr-un marș unionist, transmite www.deschide.md, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Potrivit unui comunicat al asociației „Generația Unită", evenimentul va avea loc pe 1 

decembrie, începând cu ora 14:00, în fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt din 

Chișinău, acolo unde se vor ține un șir de cuvântări dedicate țării-mamă România și se vor 

intona piese patriotice. De la monument se va porni într-un marș spre clădirea Sfatului Țării, de 

pe strada Alexei Mateevici, locul unde s-a votat "unirea pe vecie" cu România. 

 

La eveniment și-au anunțat prezența și mai multe organizații unioniste din dreapta Prutului, 

susțin organizatorii. Sunt așteptați toți cei ce simt, iubesc și trăiesc românește să se alăture 

evenimentului. 

 

Eveniment Facebook:AICI 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31939-101-ani-de-la-marea-unire-srbtorii-printr-un-mar-la-chiinu.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31939-101-ani-de-la-marea-unire-srbtorii-printr-un-mar-la-chiinu.html
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ÎNCEPUTURI DE DESTIN ALE COPIILOR ROMÂNI DIN AFARA GRANIȚELOR 

https://www.timpromanesc.ro/inceputuri-de-destin-ale-copiilor-romani-din-afara-granitelor/ 

 

Pentru români, mâine va exista prin copiii de astăzi, indiferent că ei se află între frontierele țării 

ori în afara acestora, deoarece identitatea spirituală nu are graniţe. Iar noi sperăm că România 

va rămâne, pentru ei, acasă. 

 

În fiecare sâmbătă şi duminică, de la ora 15.00, la „Generaţia Următoare”, TVR Internaţional 

vă aduce poveştile unor începuturi de destin ale copiilor români care trăiesc şi se formează 

departe de România. De data aceasta, ajungem în Italia şi Germania. Mai precis, în 7 

decembrie la Palermo, iar în 8 decembrie la München. 

 

Sâmbătă, 7 decembrie, la „Generaţia Următoare”, Angela Avram vă invită să faceţi cunoştinţă 

cu patru copii români care trăiesc în Italia, la Palermo. 

 

Cristina Maria Lepădatu s-a născut în satul Salcia, judeţul Brăila. Împreună cu părinţii, Steluţa 

şi Vasile, şi cu sora sa mai mare, Ramona, trăieşte la Palermo de doi ani şi jumătate. Firesc, 

învăţând la o şcoală publică, vorbeşte italiana. Tot firesc, în casa ei de acolo, vorbeşte 

româneşte. Vrea să devină avocată, dar pasiunea care o mistuie este dansul. 

 

Alexandru Branea are vârsta de opt ani şi jumătate şi s-a născut în Palermo într-o familie de 

români. Este în clasa a patra şi locuieşte cu mama şi bunica. Pasiunea lui este fotbalul, pe 

care îl practică de patru ani. Este cel mai bun portar din categoria lui şi vrea să facă parte 

dintr-o echipă de fotbal importantă, dar învaţă bine sperând să devină şi poliţist.. 

 

Alexandra Andreea Lungu are aproape 11 ani şi, la fel ca sora sa mai mică, Ana, s-a născut la 

Palermo. Alexandra iubeşte dansul şi este membră a corului Arcobaleno, care aparţine de 

Teatro Massimo, cel mai mare teatru de operă din Italia. Părinţii, Zamfir şi Mihaela Lungu, au 

„descălecat” în Sicilia tocmai din Suceava. Sunt mândri de originea lor, nu le este ruşine să 

https://www.timpromanesc.ro/inceputuri-de-destin-ale-copiilor-romani-din-afara-granitelor/


 

                  NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

5 

vorbească româneşte pe stradă şi-şi sărbătoresc mereu tradiţiile. 

 

Duminică, 8 decembrie, la „Generaţia Următoare”, Roxana Gheorghe vă invită în capitala 

Bavariei pentru a cunoaşte mai mulţi copii care nu uită că au rădăcini româneşti. 

 

Marc Leonhard are 15 ani. Aylin Leonhard a împlinit 13. Sunt fraţi. Deşi s-au născut în 

Germania, locuiesc şi studiază la München, amândoi vorbesc şi chiar cântă în româneşte. 

Explicaţia este simplă: ambii copii au frecventat activ, până în 2017, cursurile Şcolii de limbă şi 

cultură română. Şcoala a fost înfiinţată în anul 2007, chiar de către mama lor, Despina 

Leonhard. Astăzi, Mark şi Aylin sunt membri ai formaţiei muzicale The Green Beans, care a 

participat, alături de Corul Şcolii Româneşti, la mai multe festivaluri. 

 

Solista trupei este Alexandra Duran, tot o româncă de 13 ani. Ea şi fratele ei, Mihai sunt doi 

copii foarte talentaţi şi în muzică şi în domeniul artelor plastice. Ei locuiesc la Augsburg, unde 

mama lor a inițiat de ceva vreme cursuri de limba română prin teatru. Astfel, şi aici, românii au 

posibilitatea de a-şi duce copiii la ore de română. 
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Denisa Cojocaru are 13 ani şi s-a născut în capitala Bavariei. Vorbeşte foarte bine româneşte, 

iar părinţii ei sunt adevăraţi stâlpi ai comunităţii. Denisa pregăteşte, cu multă emoţie, împreună 

cu alte trei fetiţe, prezentarea României pentru o activitate a ONG-ului Open Minded. Sora 

Denisei este Laura, de 9 ani. Ambele fetiţe sunt născute la München şi au frecventat de mici, 

şcoala de limbă şi cultură română. 

 

“Generaţia Următoare” este un proiect al postului TVR Internaţional realizat cu sprijinul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



 

                  NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

7 

ȘEZĂTOARE ROMÂNEASCĂ, ÎN INIMA ATENEI 

https://www.timpromanesc.ro/sezatoare-romaneasca-in-inima-atenei/ 

 

În contextul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României, la Atena, Asociația 

Interculturală Româno-Elenă DACIA a organizat sâmbătă, 30 noiembrie 2019, de Sfântul 

Andrei, ”Șezătoarea la români”. Aflat la prima ediție, evenimentul a fost organizat în colaborare 

cu Asociația Euro Teleorman și CJ Teleorman, prin Serviciul de Cooperare Internă și 

Internațională. 

 

Din partea Ambasadei României în Grecia la eveniment a fost prezentă și d-na Veronica 

Ciolca, însărcinat cu afaceri a.i. 

 

Românii și filoromânii care au participat la șezătoare au admirat expoziția de costume 

populare din diferite zone ale țării, produsele de artizanat, ateliere de artă populară, expoziția 

de ceramică populară. Invitații din România au readus în actualitate elementele caracteristice 

ale vechilor șezători, o întoarcere în timp spre glia strămoșească, spre satul nostru românesc. 

Într-un cadru tradițional,cu prosoape și covoare pe pereți,s-a tors din fuioare de lână, s-a țesut 

la război, s-a curățat porumb, s-au realizat împletituri din pănuși de porumb, s-a împletit 

tradițional, au fost prezentate lada de zestre și perne brodate. Momentul a fost interesant în 

special pentru tineri, care au aflat despre meșteșuguri tradiționale, arta populară și cultura 

țărănească. O parte importantă a evenimentului a fost cea artistică, nelipsind cântecele și 

jocurile populare. Solistă de muzică populară Anuța Arghiroi i-a invitat pe cei prezenți la joc și 

veselie, alături de Ansamblul ”Florile Teleormanului” condus de coregraful Ion Boboc. 

Sculptorul Iurii Cipileagă din Republica Moldova a prezentat o expoziție de sculptură în lemn 

explicând celor prezenți câte ceva din tainele acestei frumoase arte.  

 

Ca la o șezătoare tradițională, la eveniment au fost servite preparate specific românești. Din 

Teleorman, au fost aduși cozonaci, coceni bătuți, plăcinte cu mere, cu brânză, cornulețe, dar și 

zacuscă, slănină și conserve specifice anotimpului rece. Româncele din Grecia, membre ale 

https://www.timpromanesc.ro/sezatoare-romaneasca-in-inima-atenei/
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Asociației DACIA au pregătit, la rândul lor, salate de post, cozonaci, sărmăluțe de post etc. – 

corespondență de la Daniela Popescu, Grecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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EXPERTIZA ROMÂNILOR DIN IRLANDA, UTILĂ DACĂ REVIN ACASĂ 

https://www.timpromanesc.ro/expertiza-romanilor-din-irlanda-utila-daca-revin-acasa/ 

 

Secretarul de Stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, l-a primit miercuri, 4 decembrie 2019, 

în vizită de prezentare, pe ambasadorul Irlandei în România, Paul McGarry. 

 

În cadrul întrevederii, ambasadorul McGarry s-a referit la contribuția pozitivă pe care o are 

comunitatea românească din Irlanda la dezvoltarea societății irlandeze. Oficialul român a 

apreciat abordarea autorităților naționale irlandeze în sensul integrării cu succes a comunității 

române în societatea irlandeză, evidențiind și aportul companiilor irlandeze în România, 

evocând potențialul semnificativ al centrelor urbane românești cu precădere în valorificarea 

noilor tehnologii digitale, în cercetare și inovare. În context, interlocutorii au subliniat 

importanța fructificării expertizei profesionale dobândite de cetățenii români în Irlanda, în 

perspectiva reîntoarcerii în țară. 

 

 

 

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au apreciat cooperarea foarte bună dintre cele două țări, în 

https://www.timpromanesc.ro/expertiza-romanilor-din-irlanda-utila-daca-revin-acasa/
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plan bilateral și au exprimat dorința comună de intensificare a dialogului politico-diplomatic la 

toate nivelurile, ca urmare a vizitei efectuate de prim-ministrul Irlandei în România, în anul 

2018. În egală măsură, au evidențiat coordonarea eficientă la nivel european, inclusiv pe 

durata exercitării Președinției române a Consiliului UE. Referindu-se la potențialul  relației 

bilaterale, cei doi au accentuat importanța unei dinamici crescute în plan economic și a 

diversificării sectoriale. 

 

Discuția a prilejuit și un schimb de opinii cu privire la temele de actualitate de pe agenda 

europeană, cu accent pe interesele împărtășite de România și Irlanda îndeosebi în contextul 

discuțiilor în derulate pe teme de interes major și impact orizontal, precum viitorul Europei, 

Cadrul Financiar Multianual, procesul Brexit, procesul de extindere și relația transatlantică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GRECIA, REGIUNEA LARISSA: GREVA FEDERAȚIEI ASOCIAȚIILOR AGRICOLE 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-regiunea-larissa-greva-federatiei-asociatiilor-agricole/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc 

să călătorească în Republica Elenă că Federația Asociațiilor Agricole din regiunea Larissa a 

anunțat organizarea unor ample mișcări de protest, inclusiv blocarea cu tractoare și utilaje 

agricole a intersecțiilor drumurilor naționale dintre Atena și Salonic, Platykampos și Farsala 

pentru ziua de 4 decembrie 2019. 

 

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României 

în Republica Elenă: +302106728879 și al oficiului consular de la Salonic: +302310340088, 

apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din 

Străinătate (CCSCR) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. 

 

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație cu un caracter de urgență, au la 

dispoziție și telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României la Atena: 

+306978996222 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +306906479076. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-regiunea-larissa-greva-federatiei-asociatiilor-agricole/
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Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, 

http://salonic.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în 

străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), 

care oferă informații și sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DUPĂ 30 DE ANI: REVOLUȚIA ROMÂNĂ LA WASHINGTON DC 

https://www.timpromanesc.ro/dupa-30-de-ani-revolutia-romana-la-washington-dc/ 

 

În perioada 21 – 29 octombrie la Washington DC SUA, delegația română condusă de Petrică 

Dorin Balint, în calitate de coordonator al proiectului, a participat la prima etapă a Programului 

”După 30 de ani. Revoluția Română. Un studiu al dezvoltărilor democratice”, dedicat împlinirii 

a 30 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989. 

 

Această primă etapă a cuprins întrevederi cu oficiali ai Departamentului de stat American, 

oficiali ai Ambasadei României în SUA, ai Universității George Washington, organizarea unui 

eveniment major cu public, recepții și dineuri, seminarii și vizite la instituțiile democrației 

americane: Congresul American, Biblioteca Congresului, Curtea Supremă de Justiție. 

 

Evenimentul istoric, cultural și educațional a avut un real  succes și a readus în prim plan 

faptele de vitejie și eroismul de care a dat dovadă poporul român în acel sângeros Decembrie 

’89, în lupta cu un stat totalitar instaurat în România de dictatorul Nicolae Ceaușescu. 

 

La 23 octombrie, la Muzeul Universității George Washington, în cadrul aceluiași program,  s-a 

desfășurat Conferința ”După 30 de ani: Revoluția Română din 1989”, în prezența unui public 

numeros, unde a avut loc un dialog cu George Cristian Maior, ambasadorul României în SUA 

și Dennis Deletant, profesor de studii  românești  de la Univesitatea Georgetown, despre lupta 

pentru democrație din 1989, consolidarea democrației în România și  importanța României la 

securitatea regiunii. 

 

La acest eveniment au mai participat Liviu Voinea  – reprezentantul României la FMI, Jennifer 

Fox – Director Trezorerie SUA pentru Programe Internaționale,  Marlene  Laruelle – Director al 

Institutului de Studii Europene, Ruse și Euroasiatice, diplomați, istorici, luptători în Revoluție, 

cadre universitare, studenți   și oameni de afaceri interesați de România. 

 

https://www.timpromanesc.ro/dupa-30-de-ani-revolutia-romana-la-washington-dc/
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În încheierea programului au fost stabilite parteneriate pe o perioadă de cinci ani pentru 

promovarea Revoluției Române și a idealurilor sale, dezvoltarea schimburilor culturale și 

educaționale, cercetarea în domeniile legislativ, societate civilă și apărare, precum și pentru 

consolidarea relațiilor româno-americane,  Universitatea George Washington arătând un real 

interes de colaborare cu Guvernul României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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APARIȚIE EDITORIALĂ ÎN LIMBA ITALIANĂ: „DEPĂRTAREA ȘI TIMPUL” DE MIHAIL 

DIACONESCU, ED. REDIVIVA. MILANO 

 

Editura Rediviva are plăcerea de a anunța publicul cititor, editarea volumului: „Depărtarea și 

timpul” [Lo spazio e il tempo], de Mihail Diaconescu, traducere în limba italiană de Ana Rodica 

Similea, colecția Cultură și civilizație, 646 p., Milano.  

 

Cartea a fost publicată pentru prima oară în limba română în 1986 la Editura Eminescu – 

București, bucurându-se de atenția criticii literare românești și aprecierea publicului cititor încă 

de la început. 

 

“Depărtarea și timpul” este un roman de factură istorică  a cărei acțiune se desfășoară în 

secolul V d. Hr.,  al cărui personaj central este figura lui Dionisie cel Mic, (prezentat în 

perioada tinereții sale).  Dionisie Exiguul sau Dionisie „cel Mic” a fost un călugăr originar din 

Scythia Mică (Dobrogea de astăzi) şi a trăit în secolele V-VI. Cea mai mare parte a vieţii sale a 

petrecut-o la Roma, unde a fost stareţul unei mănăstiri. A rămas în istorie ca un renumit 

traducător de opere teologice din greacă în latină. Dionisie Exiguul este cunoscut prin faptul că 

a calculat data nașterii a lui Iisus, plasându-o în anul 753 de la întemeierea Romei și pentru 

faptul că a introdus folosirea numărării anilor începând de la acea dată (Anno Domini).  

 

Milano. Apariție editorială în limba italiană: „Depărtarea și timpul” de Mihail Diaconescu, ed. 

Rediviva 

 

MIHAIL DIACONESCU s-a născut la 8 noiembrie 1937, în comuna Priboeni din judeţul Muscel. 

A absolvit în 1955 Liceul “Gheorghe Şincai” din Bucureşti, iar în 1960 a absolvit Facultatea de 

Filologie a Universităţii din Bucureşti. În 1972 a obţinut titlul de doctor în filologie la 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu teza “Gib I. Mihăescu. Prezentare 

monografică”, publicată în volum în 1973, în colecţia Universitas a Editurii Minerva. Între 1972-

1975 a fost conferenţiar oaspete la Institutul de Romanistică al Universităţii Humboldt-Berlin, 
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unde a ţinut cursuri, a condus seminarii şi a îndrumat elaborarea unor teze de licenţă cu 

subiecte româneşti. Este autorul unei monumentale opere literare, fiind autor a zece romane: 

“Visele au contururi precise” (1963), “Culorile sângelui” (1973), “Adevărul retorului Lucaci” 

(1977), “Umbrele nopţii” (1980), “Marele cântec” (1982), “Călătoria spre zei” (1982), “Speranţa” 

(1984), “Depărtarea şi timpul” (1986), “Sacrificiul” (1988), “Nopţi şi nelinişti, Pseudojurnal 

metafizic” (2008).  Fapt inedit în cultura română, celor zece romane le-au fost consacrate şase 

volume monografice.  

 

Ca scenarist şi regizor de filme documentare Mihail Diaconescu a realizat serialul Dobrogea 

creştină. 

Mihail Diaconescu a fost distins cu premiul Academiei Române “Mircea Florian”, secţiunea 

filosofie, pentru tratatul său “Prelegeri de estetica Ortodoxiei”, publicat la Editura „Doxologia” a 

Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, din municipiul Iaşi, în anul 2009, bucurându-se de Prefaţa 

acad. Alexandru Surdu. Scriitorul şi profesorul Mihail Diaconescu a fost propus la Premiul 

Nobel pentru Literatură în anul 2013 de către Academia DacoRomână.  

 

Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România. O parte din proza sa a fost tradusă în 

limbile germană, franceză, engleză, rusă. 

 

“Cronologic, Departarea si timpul este penultimul roman al lui Mihail Diaconescu. Ar fi putut fi 

insă, primul sau ultimul. Fac această precizare pentru a sublinia locul privilegiat al acestei cărți 

în ansamblul nu numai al beletristicii, dar al intregii sale opere. Incercarea de ierarhizare nu 

ține seama, aici, de criteriul valoric, deși, într-o anume privință, s-ar putea ca Departarea și 

timpul sa fie cel mai bun roman al lui Mihail Diaconescu. Autorul s-a oprit la personalitatea de 

prim rang a spiritualitatii crestine patristice: Sfantul Dionisie. El este produsul cel mai ilustru al 

Școlii Literare și Teologice de la Tomis din opera daco-romana, trăitor apoi la Constantinopol, 

iar în cea mai mare parte la Roma, sub zece papi. Dacă aș utiliza conceptele vizionarismului 

eminescian analizate de Edgar Papu, aș zice ca Mihail Diaconescu are vibrație, în primul rând, 

pentru categoria departelui, spre a ajunge, finalmente, la cea a aproapelui. (Theodor 
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Codreanu). 

 

Despre Mihail Diaconescu, părintele Dumitru Stăniloae spunea că este “cel mai reprezentativ 

scriitor al spiritualităţii româneşti, începător al scrisului nostru viitor” (…) 

 

Trebuie să îi mulțumim presitigiosului scriitor Mihail Diaconescu pentru credința de a fi rămas 

aproape de eroii culturii noastre. (Virgil Cândea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural italo roman  
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ZECI DE MII DE ROMÂNI NU VOR AVEA DREPTUL DE A RĂMÂNE ÎN REGATUL UNIT 

DUPĂ BREXIT 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31956-2019-12-03-08-29-54.html 

 

Din cele peste 280.000 de aplicații ale românilor din Regatul Unit pentru rămânerea în această 

țară după Brexit, doar 39% au primit permis de ședere permanent (settled status), cel mai mic 

procent dintre țările Uniunii Europene, transmite www.ziarulromanesc.net, preluat de 

Romanian Global News. 

 

Ministerul de Interne britanic arată că 280.610 români au aplicat pentru noile forme de 

rezidență în Marea Britanie, 95% dintre cereri fiind depuse în Anglia. 

 

Până la data de 30 septembrie 2019, 224.030 au primit una dintre formele puse la dispoziție 

de autoritățile britanice, ceea ce înseamnă că 56,580 de români nu au primit dreptul de a 

continua să locuiască și să lucreze pe teritoriul britanic după ieșirea țării din UE. 

 

Peste 1,8 milioane de persoane au aplicat pentru drept de ședere în Regatul Unit după ieșirea 

din Uniunea Europeană, în perioada 28 august 2018-30 septembrie 2019, conform 

documentului publicat pe site-ul Ministerului de Interne britanic, citat de ProTV. 

 

Dintre cele 1,8 milioane de cereri, 92% au fost făcute în Anglia, 5% în Scoția, 2% în Țara 

Galilor și 2% în Irlanda de Nord. 

 

Cele mai multe cereri au fost depuse de polonezi, români și italieni, în fiecare dintre țările din 

Regatul Unit. 

 

Dintre cererile depuse, aproximativ 1,5 milioane au fost acceptate până la data de 30 

septembrie, 61% dintre acestea fiind pentru permis de ședere permanent și 38% pentru 

permis de ședere temporar. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31956-2019-12-03-08-29-54.html
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Cetățenii care se vor muta în Marea Britanie până la finalul anului 2020 vor putea să ceară un 

permis de ședere temporară, care le garantează șederea până la împlinirea celor cinci ani 

necesari obținerii permisului permanent. Noile reguli se aplică tuturor cetățenilor din Uniunea 

Europeană și Elveția, precum și rudelor acestora. 

 

În total, în Marea Britanie trăiesc, cu forme legale, aproximativ 392.000 de români, conform 

informațiilor publicate la finalul anului 2018 de Biroul Național de Statistică din Marea Britanie. 
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