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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN DIASPORA 

1. Episcopia Australiei și Noii Zeelande construiește prima mănăstire ortodoxă 

românească din emisfera sudică 

2. Continuă lucrările la capela singurului cimitir ortodox român din Italia 

3. Italia: „Bucurie și Creație”- Școala de Vară – NEPSIS Settimo Torinese !!! 

 

II. ACTUALITATE 

4. Vizita secretarului de stat Ovidiu Burdușa în Republica Franceză 

5. Dezbateri cu mediul asociativ - Prima sesiune de discuții online organizată de DRP 

6. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la 

distanță: concurs online de desene” - partea a 2-a, dedicat Zilei Limbii Române 31 

August 

7. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează Concursul de eseuri „Ce 

înseamnă pentru mine limba română” dedicat Zilei Limbii Române 

8. Precizări de presă privind actualizarea condițiilor de intrare pe teritoriul Republicii Elene 

în context COVID-19 

9. De miercuri, se poate intra în Ungaria doar cu două teste moleculare negative pentru 

infecția cu SARS-CoV-2. Altfel, intrați în carantină 

10. Din 13 iulie, Lituania interzice accesul cetăţenilor români 

11. Covid 19/Nouă țări europene au impus restricții pentru români 
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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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EPISCOPIA AUSTRALIEI ȘI NOII ZEELANDE CONSTRUIEȘTE PRIMA MĂNĂSTIRE 

ORTODOXĂ ROMÂNEASCĂ DIN EMISFERA SUDICĂ 

https://rgnpress.ro/2020/07/09/episcopia-australiei-si-noii-zeelande-construieste-prima-manastire-ortodoxa-

romaneasca-din-emisfera-sudica/ 

 

Episcopia Română a Australiei și Noii Zeelande desfășoară, în statul australian Victoria, un 

proiect complex, care include prima mănăstire ortodoxă românească din emisfera sudică, un 

centru social și unul cultural, un paraclis episcopal și o biserică ce va purta hramul „Sfinții Trei 

Ierarhi Români: Andrei Șaguna, Grigorie Dascălul și Teodosie de la Brazi”, transmite 

www.basilica.ro, preluat de Romanian Global News. 

Acestea sunt „proiecte deosebit de importante pentru lucrarea pastoral-misionară din Australia 

si Noua Zeelandă. Maica Domnului ne-a ajutat să găsim această proprietate”, a spus Părintele 

Episcop Mihail despre terenul găsit la Melton, în statul australian Victoria. 

Mănăstirea, cu hramul Izvorul Tămăduirii, a fost înființată în 2011, iar capela cu același hram a 

fost sfințită în 2012, când s-a pus și piatra de temelie pentru Centrul Social-Pastoral „Sf. 

Împărați Constantin și Elena”. De atunci, se slujește Sfânta Liturghie neîncetat. Acolo 

funcționează și sediul centrului eparhial. 

La sfârșitul anului 2013 a fost pusă piatra de temelie pentru Paraclisul Episcopal „Sf. Mihail și 

Gavriil” și Centrul Cultural-Misionar „Preot Dumitru Stăniloae”, iar în 2017 s-a încheiat 

amenajarea parcării pentru autovehicolele credincioșilor. 

După ce se vor încheia lucrările la acest complex, care va include spații pentru locuire și 

pentru birouri, se va începe zidirea bisericii mari, dedicată celor trei sfinți români. Biserica va fi 

un simbol al unității românilor de pretutindeni. La Capela „Izvorul Tămăduirii” a mănăstirii 

există deja o raclă cu fragmente din moaștele celor trei sfinți. 

Astfel, la Melton va funcționa un centru al ortodoxiei românești din regiune. „Este necesar să 

creeze condiții pentru activitatea pastoral-misionară din cuprinsul eparhiei, pentru a păstra 

credința creștină, cultura și tradițiile românești din Australia și Noua Zeelandă”, a spus 

Preasfințitul Părinte Mihail. 

Episcopia Română a Australiei și Noii Zeelande a fost înființată în 2008, iar Părintele Episcop 

https://rgnpress.ro/2020/07/09/episcopia-australiei-si-noii-zeelande-construieste-prima-manastire-ortodoxa-romaneasca-din-emisfera-sudica/
https://rgnpress.ro/2020/07/09/episcopia-australiei-si-noii-zeelande-construieste-prima-manastire-ortodoxa-romaneasca-din-emisfera-sudica/
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Mihail a fost întronizat în același an, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care este 

și hramul Catedralei Ortodoxe Românești din Melbourne, Australia. 

Pentru donații: 

ROMANIAN ORTHODOX EPISCOPATE OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 

103 Porteous Road, Melton West, VIC 3337, Australia 

Commonwealth Bank of Australia 

BSB: 063 000 

ACC: 1155 8397 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: rgnpress.ro 
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CONTINUĂ LUCRĂRILE LA CAPELA SINGURULUI CIMITIR ORTODOX ROMÂN DIN 

ITALIA 

https://rgnpress.ro/2020/07/09/continua-lucrarile-la-capela-singurului-cimitir-ortodox-roman-din-italia/ 

 

Continuă lucrările la capela cimitirului din Torino, singurul cimitir ortodox dedicat comunităţii 

româneşti din Italia, transmite www.basilica.ro, preluat de Romanian Global News. 

Lăcaşul de cult va avea hramurile „Învierea lui Lazăr” și „Sf. Mc. Efrem cel Nou”. 

Lucrările au fost oprite timp de două luni şi jumătate din cauza epidemiei Covid-19, după care 

au fost reluate. 

 

Actualmente, se lucrează la finalizarea zidurilor externe din cărămidă aparentă. Apoi, se va 

continua cu construcția structurii de rezistență a celor două cupole, principală și cea de 

deasupra sfântului altar, precum și zidirea bolților capelei. 

 

Piatra de temelie a capelei din incinta cimitirului a fost aşezată în 29 iulie 2019 de Preasfințitul 

Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. 

Cimitirul a fost amenajat prin eforturile părintelui Lucian Roșu care a trecut la cele veşnice în 2 

ianuarie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

https://rgnpress.ro/2020/07/09/continua-lucrarile-la-capela-singurului-cimitir-ortodox-roman-din-italia/


 

                  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, 

 

6 

ITALIA: „BUCURIE ȘI CREAȚIE”- ȘCOALA DE VARĂ – NEPSIS SETTIMO TORINESE !!! 

https://rgnpress.ro/2020/07/07/italia-bucurie-si-creatie-scoala-de-vara-nepsis-settimo-torinese/ 

 

Sâmbătă 4 iulie 2020, în Parohia „Sf. Ioan de la Râşca şi Secu”, au început cursurile gratuite 

în aer liber, ale „Școlii de Vară”. 

 

Tinerii Nepsis, alături de Valentin și Mădălina Petraru, au desfășurat un program complex cu 

mai multe sesiuni de lucru, alternate de momente de recreație și jocuri în curtea bisericii. 

Cei 20 de participanți au reușit să alcătuiască mici tablouri în „tehnica punctului”, precum și o 

serie de decorațiuni „handmade”. Pe plan duhovnicesc li s-a prezentat o cateheză despre 

„Rugăciune și Comuniunea omului cu Dumnezeu”. 

 

Bucuria întâlnirii a radiat peste toți cei prezenți, simțindu-se în atmosferă, sentimentul izbândirii 

și al satisfacției de a fi din nou împreună. 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

https://rgnpress.ro/2020/07/07/italia-bucurie-si-creatie-scoala-de-vara-nepsis-settimo-torinese/
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VIZITA SECRETARULUI DE STAT OVIDIU BURDUȘA ÎN REPUBLICA FRANCEZĂ 

http://dprp.gov.ro/web/vizita-secretarului-de-stat-ovidiu-burdusa-in-republica-franceza/ 

 

Secretarul de stat Ovidiu Burdușa s-a aflat zilele acestea în Franța, într-o vizită de lucru în 

care a avut întâlniri cu mediul asociativ românesc, cu reprezentanți ai clerului românesc din 

Franța și cu autoritățile locale.  În perioada 3-4 iulie a.c., secretarul de stat s-a întâlnit cu 

membrii comunității românești din Bretania, aceasta fiind prima vizită a unui oficial român în 

această regiune. 

 

Vineri, 03 iulie, delegația DRP s-a întâlnit cu membrii Asociației Acasă France-Roumanie, 

Fédération Côtes-D’Armor Roumanie din Saint Brieuc, L’amitié Roumaine-Centre Bretagne 

precum și cu Bruno Le Bescaut, primarul orașului Loudéac și cu reprezentanți ai comunității 

locale de români. Secretarul de stat Ovidiu Burdușa a apreciat inițiativele mediului asociativ, 

precum și interesul față de finanțările oferite de DRP pentru proiecte. Înființarea unor noi 

asociatii, precum cea din Loudéac, este încurajatoare și arată disponibilitatea românilor din 

zonă de a se solidariza și de a colabora. Secretarul de stat a salutat deschiderea primarului 

Bruno Le Bescaut față de comunitatea românească și acordul acestuia de a pune la dispoziția 

românilor un spațiu pentru oficierea slujbelor religioase. 

 

Delegația s-a deplasat apoi la Rennes, unde a luat parte la Sfânta Liturghie de la Parohia 

Ortodoxă Română Sfinții Părinți Ioachim și Ana, oficiată de părintele Adrian Iuga. Vizita în 

Franța a continuat cu întâlniri cu reprezentanți ai comunității românești din Paris. Asociații, 

studenți și reprezentanți ai cultelor românești din Paris au luat parte sâmbătă, 04 iulie a.c., la 

întâlnirea cu delegația DRP condusă de secretarul de stat Ovidiu Burdușa, găzduită de 

Ambasada României în Republica Franceză. 

 

În cele peste trei ore de discuții, participanții s-au referit la proiectele și oportunitățile ce pot fi 

valorificate în sprijinul românilor din Franța, dar și la diverse situații de criză provocate de 

pandemie. Programul vizitei oficiale a continuat duminică la Parohia Sfintii Trei Ierarhi -

http://dprp.gov.ro/web/vizita-secretarului-de-stat-ovidiu-burdusa-in-republica-franceza/
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Romainville  Paris. Secretarul de stat s-a alăturat credincioșilor români la Sfânta Liturghie 

oficiată de părintele Mircea Filip, după care a discutat cu preotul și cu membrii comunității 

despre cum poate veni DRP în întâmpinarea nevoilor românilor din Paris. 

 

În încheierea vizitei, secretarul de stat Ovidiu Burdușa s-a aflat tot în mijlocul comunității 

românești din capitala Franței, la o întâlnire găzduită de Asociația A-Dor. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sursă: dprp.gov.ro 
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DEZBATERI CU MEDIUL ASOCIATIV- PRIMA SESIUNE DE DISCUȚII ONLINE 

ORGANIZATĂ DE DRP 

http://dprp.gov.ro 

 

Ieri, 7 iulie 2020, a avut loc prima sesiune de dezbatere online organizată în cadrul proiectului 

                             , derulat de către Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni. 

 

La dezbatere au participat reprezentanți ai mediului asociativ din Germania  și Franța. 

 

Aceștia au discutat, alături de experți din cadrul DRP, despre proiectele pe care 

Departamentul le va iniția și implementa în cursul acestui an, cum ar fi realizarea unei 

platforme educaționale online pentru românii de pretutindeni sau extinderea campaniei ”Fii 

responsabil!”, dar și despre imaginea românilor care locuiesc și lucrează în afara granițelor. 

 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni își dorește să fie un for de discuții pentru 

românii din străinătate și îi încurajează pe aceștia să participe în număr cât mai mare la 

viitoarele sesiuni de dezbateri. Această activitate face parte din demersul început de către 

DRP în mediul online, începând cu luna mai. 

 

Calendarul următoarelor dezbateri poate fi consultat aici : CALENDAR DRP 

 

Vă invităm la dialog! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: dprp.gov.ro 

http://dprp.gov.ro/
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DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ORGANIZEAZĂ CONCURSUL 

„PRIETENI LA DISTANȚĂ: CONCURS ONLINE DE DESENE”- PARTEA A 2-A, DEDICAT 

ZILEI LIMBII ROMÂNE 31 AUGUST 

http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-concursul-prieteni-la-distanta-

concurs-online-de-desene-partea-a-2-a-dedicat-zilei-limbii-romane-31-august/ 

 

Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”- partea a 

2-a. 

 

Desenele vor dezvolta tema ,,rolul limbii române în celebrarea copilăriei, a jocului și a 

prieteniei copiilor români de pretutindeni,,. 

 

La Concurs se pot înscrie copii români de pretutindeni cu vârsta maximă de 10 ani, cu 

excepția celor care au reședința în Republica Moldova, conform ariei de competență a 

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), stabilită prin Art 23 alin.(3) din 

Hotărârea Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri 

din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

 

Desenele vor fi realizate prin orice tehnică, cu respectarea modelului din Anexa R1. 

 

Desenul este semnat olograf de concurent, apoi astfel asumat, este scanat în format Tagged 

Image File Format (TIFF), la rezoluție de 300 dpi. 

 

Documentul Tagged Image File Format (TIFF) conținând desenul este transmis către 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului 

ca atașament al unui e-mail la adresa desene@dprp.gov.ro. 

 

Alături de documentul conținând desenul pe care îl înscrie în Concurs, concurentul va anexa 

http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-concursul-prieteni-la-distanta-concurs-online-de-desene-partea-a-2-a-dedicat-zilei-limbii-romane-31-august/
http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-concursul-prieteni-la-distanta-concurs-online-de-desene-partea-a-2-a-dedicat-zilei-limbii-romane-31-august/
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Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în 

Anexa R3, semnată, în format scanat, precum și Fișa date de contact și identificare pentru 

participantul la Concursul on line de desene „Prieteni la distanță ed.2”, prevăzută în Anexa R6, 

în format Word Document (DOCX) editabil. 

 

E-mailul cuprinzând în atașament desenul înscris în concurs, Declarația cu privire la 

prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal și Fișa date de contact și identificare 

pentru participantul la concursul de desene „Prieteni la distanță ed.2” (a se vedea Anexele R1, 

R3 și R6) poate fi transmis la adresa menționată mai sus (desene@dprp.gov.ro) în intervalul 

20 iulie 2020 – 3 august 2020. 

 

Fiecare e-mail va fi înregistrat în Registrul general al Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni (DRP). 

 

Desenele vor respecta criteriile artelor grafice și vor prezenta o dezvoltare originală a temei 

propuse. 

 

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte. 

 

Nu se acordă puncte din oficiu. 

 

Criteriile de evaluare (C 1-5) sunt: 

 

Respectarea regulilor compoziției grafice – 20 puncte; 

Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării – 10 puncte; 

Coerenţa și acuratețea în redarea subiectului – 20 puncte; 

Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 40 puncte; 

Aşezarea corectă a desenului în spațiul dedicat – 10 puncte. 

Nu se admit contestaţii. 
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În ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se stabilesc 5 lucrări premiate. 

 

În cazul punctajelor egale, se consideră caștigătoare toate lucrările aflate în această situație. 

 

Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, dar nu mai mult de zece în total, 

în cazul în care consideră că acestea prezintă elemente notabile. 

 

Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în limita disponibilităților 

Departamentului Românii de Pretutindeni (DRP). 

 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni, acordarea premiului este condiționată, în cazul persoanelor care nu dețin 

cetățenia română, de asumarea identității culturale române și, în cazul persoanelor care dețin 

cetățenia română, de dovedirea reședinței în străinătate. 

 

Toate documentele și email-urile transmise în marja organizării Concursului se arhivează de 

către DRP. 

 

Prin înscrierea la Concurs, participanții își asumă să respecte toate celelalte părți implicate în 

organizarea și desfășurarea acestuia. Concurenții care, fie în mod direct, fie prin reprezentanții 

lor legali sau prin susținători, vor aduce atingere bunului renume al celorlalte părți implicate în 

organizarea și desfășurarea concursului, precum alți concurenți, familiile acestora, comunitățile 

din care provin sau care îi susțin, organizatorii și membrii juriului , vor fi descalificați. 

Descalificarea atrage anularea premiului, în cazul în care acesta a fost acordat și înmânat. 

 

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar: 

20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite desenele și 

documentele însoțitoare ale acestora la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), 
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utilizând adresa desene@dprp.gov.ro; 

 

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care desenele vor fi analizate de Comisia de 

evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP); 

31 august 2020 – anunțarea premiaților; 

1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor. 

 

Documente necesare: 

 

Anexa R1 Desenul 

Anexa R3 Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal 

Anexa R6 Fisa de contact si identificare concurent la Concursul on line de desene „Prieteni la 

distanță ed.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: dprp.gov.ro 
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DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ORGANIZEAZĂ CONCURSUL 

DE ESEURI „CE ÎNSEAMNĂ PENTRU MINE LIMBA ROMÂNĂ” DEDICAT ZILEI LIMBII 

ROMÂNE 

http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-concursul-de-eseuri-ce-

inseamna-pentru-mine-limba-romana-dedicat-zilei-limbii-romane/ 

 

Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni organizează Concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”, 

dedicat tinerilor români de pretutindeni. 

 

La concurs pot participa copii și tineri români de pretutindeni (conform art.1 alin.2 din Legea 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată), cu vârsta maximă 

de 18 ani, cu excepția celor care au reședința în Republica Moldova, conform ariei de 

competență a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului 

General al Guvernului, stabilită prin Art. 23 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.137/2020 

privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al 

Guvernului. 

 

Eseurile vor fi tehnoredactate cu font Aral, corp de literă 12, cu spațiere de 1,15 puncte între 

rânduri și 6 puncte între paragrafe, pe pagină format A4 conform modelului din Anexa R1. 

 

Lungimea eseurilor va fi de maximum 2.500 de semne în cazul concurenților de până în 10 ani 

și de maximum 5.000 de semne în cazul concurenților cu vârsta mai mare de 10 ani. 

 

Eseul este semnat olograf de concurent, apoi, astfel asumat, este scanat în format Portable 

Document Format (PDF). 

 

Documentul Portable Document Format (PDF) conținând eseul este transmis către 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni ca atașament al unui e-mail la adresa special 

http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-concursul-de-eseuri-ce-inseamna-pentru-mine-limba-romana-dedicat-zilei-limbii-romane/
http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-concursul-de-eseuri-ce-inseamna-pentru-mine-limba-romana-dedicat-zilei-limbii-romane/
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dedicată concursului eseuri@dprp.gov.ro. 

 

Alături de documentul conținând eseul pe care îl înscrie în concurs, concurentul va anexa 

Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în 

Anexa R3, semnată, în format scanat, precum și Fișa date de contact și identificare pentru 

participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”, în format Word 

Document (DOCX) editabil, conform modelului prevăzut în Anexa R6. 

 

E-mailul cuprinzând în atașament eseul înscris în concurs, Declarația cu privire la prelucrarea 

și transmiterea datelor cu caracter personal și Fișa date de contact și identificare pentru 

participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română” (a se vedea 

Anexele R1, R3 și R6) poate fi transmis la adresa menționată mai sus (eseuri@dprp.gov.ro) în 

intervalul 20 iulie 2020 – 3 august 2020. 

 

Fiecare e-mail va fi înregistrat în Registrul general al Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni (DRP). 

 

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte. 

 

Nu se acordă puncte din oficiu. 

 

Lucrările în care sunt inserate compilații de fragmente care nu aparțin concurenților sau provin 

din alte surse/autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat și vor fi excluse din 

concurs. 

 

Eseurile vor respecta structura specifică a unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere, 

vor avea un titlu relevant și o dezvoltare originală a temei propuse. 

 

Criteriile de evaluare (C 1-7) sunt: 
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Respectarea structurii specifice compunerii/eseului: introducere, cuprins și încheiere – 20 

puncte; 

Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării– 10 puncte; 

Coerența și acuratețea textului – claritatea enunțului, lexicul și sintaxa adecvată – 20 puncte; 

Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 20 puncte; 

Respectarea limitei de spațiu – 10 puncte; 

Respectarea ortografiei și a punctuației – 10 puncte; 

Așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 10 puncte. 

Nu se admit contestații. 

 

În urma evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se stabilesc primele 20 

(douăzeci) de lucrări premiate. În cazul punctajelor egale, se consideră câștigătoare toate 

lucrările aflate în această situație. Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, 

dar fără a depăși în total 60 (șaizeci), în cazul în care consideră că mai multe prezintă 

elemente notabile. 

 

Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în limita disponibilităților 

Departamentului Românii de Pretutindeni (DRP). 

 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni, acordarea premiului este condiționată, în cazul persoanelor care nu dețin 

cetățenia română, de asumarea identității culturale române  și, în cazul persoanelor care dețin 

cetățenia română, de dovedirea reședinței în străinătate. 

 

Prin înscrierea la Concurs, participanții își asumă să respecte toate celelalte părți implicate în 

organizarea și desfășurarea acestuia. Concurenții care, fie în mod direct, fie prin reprezentanții 

lor legali sau prin susținători, vor aduce atingere bunului renume al celorlalte părți implicate în 

organizarea și desfășurarea concursului, precum alți concurenți, familiile acestora, comunitățile 

din care provin sau care îi susțin, organizatorii și membrii juriului , vor fi descalificați. 
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Descalificarea atrage anularea premiului, în cazul în care acesta a fost acordat și înmânat. 

 

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar: 

 

20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite eseurile și 

documentele însoțitoare ale acestora la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), 

utilizând adresa eseuri@dprp.gov.ro; 

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care eseurile vor fi analizate de Comisia de 

evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP); 

31 august 2020 – anunțarea premiaților; 

1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor. 

 

Documente necesare: 

 

Anexa R1 Eseu 

Anexa R3 Declaratie cu privire la prelucrarea si transmiterea datelor cu caracter personal 

Anexa R6 Fisa date de contact si identificare pentru participantul la concursul de eseuri „Ce 

înseamnă pentru mine limba română” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: dprp.gov.ro 
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PRECIZĂRI DE PRESĂ PRIVIND ACTUALIZAREA CONDIȚIILOR DE INTRARE PE 

TERITORIUL REPUBLICII ELENE ÎN CONTEXT COVID-19 

http://www.mae.ro/node/53080?fbclid=IwAR2WfzO6PrJ9mL_dCxdZaOSs3XgAeIiQ3LKFtZZ41lZFDKgzGtuJ2DyY

cbg 

 

În continuarea precizărilor transmise privind condițiile de intrare în Republica Elenă prin 

punctul de frontieră dintre Bulgaria și Republica Elenă de la Kulata – Promachonas, odată cu 

instituirea, la 1 iulie a.c., a noilor reguli aplicabile la intrarea cetățenilor străini în Republica 

Elenă, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări: 

 

Potrivit informațiilor comunicate în mod public astăzi, 11 iulie, de către autoritățile elene, prin 

intermediul site-ului https://travel.gov.gr, începând cu ziua de miercuri, 15 iulie, ora 06.00, (și 

nu 14 iulie, așa cum comunicaseră inițial), toți cetățenii străini care intră în Republica Elenă pe 

cale rutieră prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas în scop turistic sunt 

obligati să prezinte un test molecular negativ pentru infecția cu COVID-19 efectuat cu 

maximum 72 de ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Greciei. Testele trebuie efectuate 

în laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie să fie emise în limba engleză și să conțină 

numele și prenumele persoanei testate, precum și seria și numărul cărții de identitate sau ale 

pașaportului persoanei respective. 

 

Autoritățile elene subliniază că falsificarea acestor certificate este pedepsită conform legii 

elene. 

 

MAE reamintește că prezentarea acestui test nu exclude obligația de completare a 

formularului electronic PLF (Passenger Locator Form) cu 24 de ore anterior momentului intrării 

pe teritoriul Greciei și nici posibilitatea testării aleatorii la intarea pe teritoriul Republicii Elene. 

 

Totodată, conform informațiilor comunicate public de autoritățile elene pe site-ul menționat 

anterior, platforma electronică care permite completarea formularului Passenger Locator Form 

http://www.mae.ro/node/53080?fbclid=IwAR2WfzO6PrJ9mL_dCxdZaOSs3XgAeIiQ3LKFtZZ41lZFDKgzGtuJ2DyYcbg
http://www.mae.ro/node/53080?fbclid=IwAR2WfzO6PrJ9mL_dCxdZaOSs3XgAeIiQ3LKFtZZ41lZFDKgzGtuJ2DyYcbg
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nu va fi disponibilă până marți, 14 iulie, ora 00.01 pentru intrarea în Grecia pe cale rutieră. 

Astfel, cetățenii români care au completat deja aceste formulare vor putea intra în Republica 

Elenă prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, iar cei care nu au formularul 

completat până la acest moment vor trebui să își reprogrameze călătoria începând cu miercuri, 

15 iulie. 

 

Formularele electronice sunt în continuare disponibile pentru intrare pe cale aeriană sau 

maritimă. 

 

MAE reamintește că celelalte puncte de trecere a frontierei pe cale rutieră cu Republica Elenă 

rămân în continuare închise pentru călătorii neesențiale. 

 

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la 

numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena 00302106774035 și Consulatului 

General al României de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul 

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

operatorii Call Center, în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se 

confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție şi telefonul 

de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Elenă 00306978996222 și al 

Consulatului General al României de la Salonic 00306946049076. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet 

https://www.mae.ro/node/51914, http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, 

https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro și www.mae.ro şi 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 şi sfaturi de călătorie. 

 

 

Sursă: mae.ro 
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DE MIERCURI, SE POATE INTRA ÎN UNGARIA DOAR CU DOUĂ TESTE MOLECULARE 

NEGATIVE PENTRU INFECȚIA CU SARS-COV-2. ALTFEL, INTRAȚI ÎN CARANTINĂ 

https://www.timpromanesc.ro/de-miercuri-se-poate-intra-in-ungaria-doar-cu-doua-teste-moleculare-negative-

pentru-infectia-cu-sars-cov-2-altfel-intrati-in-carantina/ 

 

Autoritățile ungare au anunţat duminică, 12 iulie 2020, noile condiții de intrare pe teritoriul 

Ungariei, valabile de miercuri, 15 iulie 2020, ora 00.00. 

 

Astfel, statele de proveniență a persoanelor care doresc să intre în Ungaria sunt clasificate în 

trei categorii: zona verde – fără restricții, zona galbenă – cu restricții şi zona roșie –  nu este 

permisă intrarea. 

 

România a fost inclusă de autoritățile ungare pe lista statelor galbene. În consecință, 

cetățenilor care intră în Ungaria din România le sunt aplicabile următoarele dispoziții: 

 

– la intrarea în Ungaria vor fi supuși examinării medicale, iar în cazul în care prezintă 

simptome specifice infectării cu COVID-19, nu li se va permite accesul în Ungaria; 

 

– în situaţia în care nu prezintă simptome, aceștia vor fi obligați să intre în carantină pe 

teritoriul Ungariei pentru o perioadă de 14 zile (instituţionalizată sau prin izolare la domiciliu), 

fiind luaţi în evidenţele autorităților sanitare ungare. 

 

Cu toate acestea, intrarea pe teritoriul Ungariei va fi permisă, fără impunerea măsurii 

carantinei sau autoizolării, cetățenilor care vin din România și care prezintă la punctul de 

frontieră două teste moleculare negative pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuate în ultimele 

cinci zile. Cele două teste trebuie efectuate la o diferență de 48 de ore unul de celălalt, iar 

certificatele trebuie să fie emise în limba maghiară sau engleză. 

 

MAE precizează că autoritățile ungare pot permite accesul, pentru o perioadă de maximum 24 

https://www.timpromanesc.ro/de-miercuri-se-poate-intra-in-ungaria-doar-cu-doua-teste-moleculare-negative-pentru-infectia-cu-sars-cov-2-altfel-intrati-in-carantina/
https://www.timpromanesc.ro/de-miercuri-se-poate-intra-in-ungaria-doar-cu-doua-teste-moleculare-negative-pentru-infectia-cu-sars-cov-2-altfel-intrati-in-carantina/
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ore, pentru cetățenii anumitor state vecine cu Ungaria, pe o rază de maximum 30 de kilometri 

de la frontieră. 

 

Lucrătorii sezonieri din România pot, de asemenea, intra pe teritoriul Ungariei, cu condiția ca 

angajatorul ungar să transmită poliției ungare un formular electronic cu datele de identificare 

ale acestora. Punctele de trecere a frontierei în acest scop vor fi stabilite de conducerea poliției 

ungare. 

 

Cu privire la tranzit, autoritățile ungare au precizat că acesta este permis, în următoarele 

condiții: 

 

·       durata tranzitului să nu depășească 24 de ore; 

 

·       persoanele nu prezintă simptome specifice infecției cu COVID-19, pot demonstra scopul 

călătoriei, respectiv dreptul de intrare în țara de destinație, eventual de tranzit. 

 

Tranzitul se va efectua doar pe traseele desemnate şi publicate pe pagina web a poliţiei 

ungare, fiind indicate în mod explicit locurile de oprire/odihnă. 
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Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la 

numărul de telefon al Ambasadei României la Budapesta: 0036 13 847 689, al Consulatului 

General al României la Szeged: 0036 62 424 431 sau al Consulatului General al României la 

Gyula: 0036 66 464 579, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al 

Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în 

regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, 

specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice 

0036 30 535 69 12 sau ale oficiilor consulare: 0036 30 6777 980 – Consulatul General al 

României la Szeged și 0036 30 6357181 – Consulatul General al României la Gyula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DIN 13 IULIE, LITUANIA INTERZICE ACCESUL CETĂŢENILOR ROMÂNI 

https://www.timpromanesc.ro/din-13-iulie-lituania-interzice-accesul-cetatenilor-romani/ 

 

Ministerul afacerilor Externe anunță că Lituania interzice accesul cetăţenilor români, din 13 

iulie. Nouă state europene au impus restricţii de călătorie pentru cetăţenii români din cauza 

numărului mare de infectări cu noul coronavirus din ţara noastră – Austria, Finlanda, Irlanda, 

Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia şi Marea Britanie. 

 

”Ministerul Afacerilor Externe precizează că Guvernul lituanian a hotărât ca, începând din data 

de 13 iulie 2020, să interzică accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidenţii din România. 

Aceste măsuri fac obiectul unei reevaluări săptămânale bazate pe evoluţia situaţiei 

epidemiologice din România”, conform MAE. 

 

Sunt exceptate de la această măsură persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Lituania 

pentru întoarcerea în ţara de reşedinţă, precum şi alte categorii specifice de persoane. 

 

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la 

numerele de telefon ale Ambasadei României la Vilnius +370 (5) 2310552. De asemenea, 

cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au 

la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice +370 68573238. Lista statelor care 

au impus restricţii românilor Nouă ţări europene au impus restricţii de călătorie pentru cetăţenii 

români din cauza numărului mare de noi infectări cu Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/din-13-iulie-lituania-interzice-accesul-cetatenilor-romani/
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COVID 19/NOUĂ ȚĂRI EUROPENE AU IMPUS RESTRICȚII PENTRU ROMÂNI 

https://www.timpromanesc.ro/covid-19-noua-tari-europene-au-impus-restrictii-pentru-romani/ 

 

Nouă țări europene, dintre care opt din UE, au impus restricții de călătorie pentru intrarea pe 

teritoriul lor a cetățenilor români din cauza numărului în creștere de infectări cu coronavirus de 

la noi. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aceste țări sun: Austria, Finlanda, Irlanda, 

Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia și Marea Britanie. 

 

Totuși, restricțiile impuse de aceste țări nu sunt unitare, fiecare având specificul propriu: 

 

Austria/Începând cu data de 9 iulie, ora 00.00, toți cetățenii care călătoresc din România cu 

destinație finală Austria vor putea intra în Austria doar dacă prezintă un certificat medical (în 

limba engleză sau germană) de test negativ pentru SARS-CoV-2 (PCR, RT), nu mai vechi de 

4 zile. În absența acestui certificat, cetățenii care călătoresc din România cu destinație finală 

Austria vor trebui să intre în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile, imediat după intrarea în 

Austria. În cazul în care nu este respectată măsura autoizolării, amenda poate ajunge până la 

1.450 de euro. 

 

De asemenea, există posibilitatea ca această categorie de cetățeni să fie testați la intrarea în 

Austria iar în cazul unui test negativ nefiind necesară măsura autoizolării. 

 

Potrivit autorităților austriece, măsura autoizolării nu se va aplica în cazul tranzitului fără oprire 

al cetățenilor provenind din România pe teritoriul Austriei spre destinații din alte state și în 

cazul transportului de mărfuri. 

 

Finlanda/Este obligatorie intrarea în carantină timp de 14 zile a tuturor cetățenilor care intră pe 

teritoriul Finlandei, statul asigurând transportul cetățenilor finlandezi repatriați până la locul de 

domiciliu pentru a intra în carantină. 

 

https://www.timpromanesc.ro/covid-19-noua-tari-europene-au-impus-restrictii-pentru-romani/
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Este permisă intrarea în Finlanda a persoanelor care au permis de rezidență în Finlanda, 

precum și a rezidenților într-un alt stat UE și a persoanelor care se deplasează pentru activități 

lucrative absolut necesare. 

 

Irlanda/Toți pasagerii care sosesc în Irlanda (la toate aeroporturile și porturile) trebuie să se 

auto-izoleze pentru o perioadă de 14 zile. Pasagerii sunt rugați să completeze un formular de 

localizare, care le va fi distribuit de către compania aeriană sau compania de feribot cu care 

călătoresc. Excepție de la aceste prevederi fac cetățenii din Irlanda de Nord care intră în 

Irlanda folosind granița terestră, precum și furnizorii de servicii esențiale ale lanțului de 

aprovizionare, cum ar fi transportatorii, piloții și personalul maritim. Măsura este în vigoare 

până la 20 iulie, când va fi reevaluată. 

 

Letonia/Cetățenii care intră pe teritoriul Letoniei din Suedia, Portugalia, Marea Britanie, 

România, Bulgaria, cehia, Monaco și Luxemburg sunt obligați să rămână 14 zile în autoizolare. 

 

Lituania/Este permisă intrarea în țară, dar cu recomandarea de autoizolare vreme de 14 zile. 

Măsura nu este obligatorie. 

 

Malta/Interdicție totală pentru cetățenii români de a intra pe teritoriul Maltei. Măsura este 

valabilă până pe 15 iulie. 

 

Slovacia/Românii care intră pe teritoriul Slovaciei sunt obligați să prezinte la graniță un test 

negativ la coronavirus, care să nu fie mai vechi de 14 zile. După intrarea în țară, deși au test 

negativ, românii vor trebui să stea în izolare vreme de 5 zile, apoi vor face un nou test. Dacă 

acest test iese pozitiv, vor sta în izolare încă 14 zile. Dacă iese negativ, sunt liberi să iasă din 

izolare. 

 

Marea Britanie/Toți românii care intră pe teritoriul Marii Britanii începând cu 10 iulie sunt 

obligați să se auto-izoleze timp de 14 zile, încălcarea dispoziției fiind pedepsită cu amendă de 
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până la 1.000 de lire sterline. Înainte de a călători, românii vor avea obligația de a indica 

adresa la care se vor auto-izola și traseul de la frontieră la adresa respectivă, prin completarea 

unui formular online care va deveni disponibil pe pagina www.gov.uk/uk-border-control. De 

asemenea, va fi necesară descărcarea aplicației NHS de urmărire a contactelor, care va 

deveni disponibilă pe aceeași pagină web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 


