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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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NOUL MINISTRU AL EDUCAȚIEI DIN UCRAINA: DIN SEPTEMBRIE 2023, ȘCOLILE 

MINORITĂȚILOR NAȚIONALE CARE VORBESC ÎNTR-O LIMBĂ A UNIUNII EUROPENE 

VOR TRECE LA PREDAREA ÎN LIMBA UCRAINEANĂ 

 

https://www.timpromanesc.ro/noul-ministru-al-educatiei-din-ucraina-din-septembrie-2023-scolile-

minoritatilor-nationale-care-vorbesc-intr-o-limba-a-uniunii-europene-vor-trece-la-predarea-in-limba-

ucraineana/ 

 

 

 

Din septembrie 2023 toate școlile cu predare în limba română din Ucraina vor fi obligate să 

treacă la studierea tuturor disciplinelor de învățământ în limba ucraineană, în afară de limba și 

literatura română. Potrivit noului ministru al Educației din Ucraina, Hanna Novosad, „școlile 

minorităților naționale, care vorbesc într-o limbă a Uniunii Europene, din septembrie 2023” vor 

trece la predarea în limba ucraineană, informează Agenția BucPress din Cernăuți. 

 

Potrivit sursei citate, Hanna Novosad a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că școlile cu 

predare în limba rusă vor fi obligate să treacă la studierea tuturor disciplinelor de învățământ în 

limba ucraineană începând cu 1 septembrie 2020. În același timp, școlile minorităților naționale 

https://www.timpromanesc.ro/noul-ministru-al-educatiei-din-ucraina-din-septembrie-2023-scolile-minoritatilor-nationale-care-vorbesc-intr-o-limba-a-uniunii-europene-vor-trece-la-predarea-in-limba-ucraineana/
https://www.timpromanesc.ro/noul-ministru-al-educatiei-din-ucraina-din-septembrie-2023-scolile-minoritatilor-nationale-care-vorbesc-intr-o-limba-a-uniunii-europene-vor-trece-la-predarea-in-limba-ucraineana/
https://www.timpromanesc.ro/noul-ministru-al-educatiei-din-ucraina-din-septembrie-2023-scolile-minoritatilor-nationale-care-vorbesc-intr-o-limba-a-uniunii-europene-vor-trece-la-predarea-in-limba-ucraineana/
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din Ucraina, care vorbesc într-o limbă a Uniunii Europene – din septembrie 2023. Ea a 

adăugat că Ministerul Educației trebuie să pregătească școlile respective pentru acest proces 

de trecere la predarea tuturor materiilor în limba de stat. 

 

Însă, în aceste școli, unde învățământul va avea loc „prioritar în limba ucraineană”, potrivit 

ministrului, oricum se va păstra posibilitatea „studierii limbii materne în limba maternă” și a 

literaturii, a declarat Hanna Novosad. 

 

În declarațiile sale, ministrul s-a bazat pe Legea Educației din Ucraina, adoptată în septembrie 

2017, dar și pe Legea „Funcționării limbii ucrainene ca limba stat”. 

 

Reamintim că românii din Ucraina au protestat în repetate rânduri împotriva acestor legi, în 

special a Legii Educației, care, potrivit comunității românești, reprezintă o catastrofă pentru 

învățământul în limba maternă din Ucraina, fiind pusă în pericol întreaga ființă românească din 

regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa. 

 

Românii din Ucraina și-au legat mai multe speranțe de noua conducere a statului ucrainean, în 

frunte cu Volodimir Zelenski, care a criticat predecesorii săi pentru încercările de a diviza țara 

în plan lingvistic și confesional. Din păcate, declarațiile noului ministru al Educației par a fi o 

dovadă a faptului că politica statului ucrainean, condamnată atât de dur de minoritățile 

naționale și statele vecine, nu va fi anulată. 

 

Tot mai mulți reprezentanți ai minorității românești din Ucraina susțin că fără o anulare a 

legislației respective (care poate fi realizată sută la sută, luând în calcul majoritatea pro-

prezidențială din Parlamentul Ucrainei), minoritățile naționale, în special românii din Ucraina, 

riscă să dispară în câțiva ani. 

 

Într-uncomunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale de la București referitor la recenta 

întrevedere bilaterală a președintelui Klaus Iohannis cu omologul său ucrainean Volodimir 
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Zelenski, se menționează despre noua Legea Educație din Ucraina, aratandu-se faptul că 

„este necesară remedierea corespunzătoare, prin găsirea de soluții clare, funcționale pentru 

problemele provocate de Legea Educației adoptată de Ucraina în septembrie 2017, care a 

afectat drepturile persoanelor aparținând minorității române în ceea ce privește asigurarea 

învățământului în limba maternă, astfel încât nivelul și calitatea învățământului în limba română 

să nu fie diminuate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.timpromanesc.ro  

https://www.timpromanesc.ro/
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“SATUL NOSTRU ROMÂNESC” LA MÂNĂSTIREA MALAINIȚA DIN TIMOC 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/31545-2019-10-09-08-55-17.html 

 

Vicariatul Ortodox Român al Timocului înpreună cu Comitetul pentru Drepturile Omului 

Negotin și Asociația pentru Cultura Românilor/Vlahilor din Serbia "Ariadnae Filum" 

organizează manifestarea "Satul nostru românesc", duminică 13 octombrie, în ansamblul 

Mănăstirii Sf. Parascheva din Malainița, transmite corespondentul Romanian Global News. 

 

După Sfânta Liturghie și sfințirea Conacului/casei vechi din secululXIX, al lui Miloș al 

Lisandroaichi, stramutat și reparat în curtea Mănăstirii prin stradania parintelui Boian 

Alexandrovici, va avea loc manifestarea culturală. 

 

Programul va cuprinde o expoziție de fotografii despre cultura populara a romanilor/vlahilor din 

Timoc, un recital de muzică, cântece și dansuri populare românești susținute de ansambluri și 

interpreti din Serbia și România, insotite de momente de pregatirea si degustare a 

mâncărurilor tradiționale din Timoc. 

 

La eveniment va participa, in mod exceptional, indragitul interpret de muzica populara din 

Romania, Ion Creteanu, alaturi de Ansamblul "Acidava" din Piatra-Olt. 

 

Manifestarea este dedicată promovarii satului românesc, mai ales in contextul declararii anului 

2019, de catre Patriarhia drept Anul omagial al satului românesc. 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/31545-2019-10-09-08-55-17.html
http://rgnpress.ro/
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80 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA POSTULUI DE RADIO, RADIO BASARABIA 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31546-2019-10-09-09-01-19.html 

 

Marți, 8 otombrie 2019 s-au împlinit 80 de ani de la inaugurarea postului de radio românesc 

Radio Basarabia, dincolo de Prut, transmite România Actualități, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Radio Basarabia a funcționat doar 300 de zile, până în iunie 1940, când Uniunea Sovietică a 

invadat partea de est a Regatului României și a ocupat Chișinăul, distrugând studioul regional 

al Radiodifuziunii Române. 

 

Misiunea postului Radio Basarabia de a promova valorile și cultura românească a fost reluată 

de Radio Chișinău, relansat de Societatea Română de Radiodifuziune pe 1 Decembrie 2011. 

 

Radio Chișinău a găzduit marți festivități pentru împlinirea a 80 de ani de la prima emisiune. La 

evenimente au participat președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, 

Georgică Severin, ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, președintele TVR, Doina 

Gradea, istorici, oameni de cultură, jurnaliști și localnici, transmite Radio Chișinău. 

 

Vorbitorii au subliniat importanța existenței unui post de radio românesc la Chișinău, în 

condițiile în care manipulările și propaganda rusească iau amploare tot mai mult. Participanții 

au arătat că Radio Basarabia a jucat un rol important în păstrarea și cultivarea spiritului 

românesc și a limbii române în stânga Prutului, obiective duse mai departe de către Radio 

Chișinău după reactivarea acestuia în 2011. 

 

„Ați demonstrat că tot cei românesc nu piere și pentru a nu pieri tot cei românesc în Basarabia 

e nevoie de o voce corectă, este nevoie de o voce puternică, este nevoie de profesionalism și 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31546-2019-10-09-09-01-19.html
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este nevoie de susținere. Noi contăm pe dumneavoastră ca și televiziunea română prin filiala 

sa TVR Moldova și Radio România prin filiala sa Radio România Chișinău să contribuie la 

ceea ce ne dorim crearea acelui spațiu comunicațional comun", a declarat, la rândul său, 

Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău. 

 

„Rezervele Societății de Radiodifuziune din România, plus aceste noi instalații comandate, au 

făcut ca postul de Radio Basarabia să aibă o putere de emisie excelentă care să depășească 

de două ori pe cea a postului Radio București și pe cea a postului de Radio Tiraspol și aici 

atenție – acesta era punctul strategic și cel mai vulnerabil", a afirmat Silvia Grosu, doctor în 

istorie. Aceasta a făcut o retrospectivă a evenimentelor ce au precedat lansarea Radio 

Basarabia care, în epocă, a fost făcut din considerente strategice, pentru a contracara 

propaganda comunistă a postului Maxim Gorki de Tiraspol (URSS). 

 

Lansat de Societatea Română de Radiodifuziune la 8 octombrie 1939 și cunoscut și ca „Radio 

Chișinău", postul „Radio Basarabia" a funcționat doar 300 de zile. În iunie 1940, acesta a fost 

preluat de administrația sovietică, fiind aruncat în aer un an mai târziu de Armata Roșie aflată 

în retragere. Recucerirea Basarabiei de către Armata Română aliată cu cea Germană în 

perioada 1941-1944 a dus la reașezarea pe baze românești a Basarabiei. Activitatea radioului 

din Chișinău a fost continuată de Radio Moldova la Iași, care a emis pentru prima dată la 2 

noiembrie 1941. După 23 august 1944, România s-a aliat cu U.R.S.S., continuând războiul 

alături de Armata Roșie și cedând sovieticilor teritoriul dintre Prut și Nistru. După destrămarea 

U.R.S.S. în 1991, Societatea Română de Radiodifuziune a lansat postul regional Radio 

Chișinău în 2011. 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro  

 

http://rgnpress.ro/
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VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE, RAMONA N. MĂNESCU, ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 

 

http://mae.ro/node/50491 

 

Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Mănescu, a efectuat, la 9 octombrie 2019, o vizită 

în Republica Moldova, la invitația Ministrului afacerilor externe și integrării europene al 

Republicii Moldova, Nicolae Popescu. Cu acest prilej, oficialul român a avut şi o întrevedere cu 

Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu.  

 

Ministrul român al afacerilor externe a reiterat susținerea fermă și activă a României pentru 

parcursul european al Republicii Moldova prin concretizarea proiectelor prioritare de cooperare 

bilaterală, în beneficiul cetățenilor, precum și prin valorificarea rezultatelor înregistrate de 

România pe durata Președinției României a Consiliului UE în ceea ce privește angajamentul 

Uniunii Europene în vecinătatea sa estică. 

 

” Am împărtășit interlocutorilor mei din Republica Moldova convingerea noastră că opțiunea 

europeană este singura cale pentru un viitor prosper și predictibil, așteptat de cetățenii 

Republicii Moldova. Am reconfirmat sprijinul României pentru atingerea acestui deziderat prin 

concretizarea proiectelor de interes comun care contribuie la reconfirmarea și întărirea 

Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Moldova.”, a subliniat ministrul român al 

afacerilor externe. 

 

În cadrul întrevederilor, Ministrul Ramona-Nicole Mănescu a discutat modalitățile de avansare 

a relației bilaterale speciale, în baza Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeană a 

Republicii Moldova. În acest context, oficialul român a încurajat valorificarea rezultatelor vizitei 

recente a prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, la București (2 iulie 2019), precum 

și ale reuniunii Grupului de lucru interministerial mixt România – Republica Moldova 

(București, 23 iulie 2019) și ale vizitei în România a Ministrului afacerilor externe și integrării 

http://mae.ro/node/50491
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europene, Nicolae Popescu (26 august 2019), inclusiv din perspectiva implementării, în etapa 

următoare, a unor proiecte de maxim impact, care să fie realizate prioritar, în scopul acordării 

unui sprijin concret pentru consolidarea orientării pro-europene a Republicii Moldova, cu 

accent asupra proiectelor de interconectare în domeniul energetic.  

 

În acest context, Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Mănescu, a semnat, împreună cu 

omologul său din Republica Moldova, Foaia de Parcurs privind domeniile prioritare de 

cooperare România - Republica Moldova.  

 

Documentul va orienta activitatea Guvernelor României și Republicii Moldova în perioada 

următoare în domeniile considerate prioritare din perspectiva eforturilor de avansare a agendei 

europene a Republicii Moldova: interconectarea și infrastructura energetice, comunicații și 

societatea informațională, cooperarea regională și teritorială, protecția mediului, apelor și 

pădurilor, educație și cercetare, cultură, sănătate, muncă, cooperarea în domeniul afacerilor 

interne, cooperarea în domeniul finanțelor publice și fondurilor europene, agricultură, justiție, 

comerț și investiții, precum și în privința cooperării pe linia afacerilor externe. 

 

În context, oficialul român a subliniat sprijinul ferm al României pentru consolidarea relației UE 

– Republica Moldova și implementarea Acordului de Asociere încheiat de Republica Moldova 

cu UE. 

 

De asemenea, discuţiile au evidențiat relevanța majoră acordată de România reglementării 

conflictului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, cu respectarea integrității 

teritoriale a Republicii Moldova și fără afectarea parcursului său pro-european.  

 

Totodată, Ministrul afacerilor externe, Ramona N. Mănescu, a subliniat importanța consolidării 

comunității de limbă, cultură și istorie, evidențiind, în context, rolul TVR Moldova, alături de 

Radio Chișinău, în efortul de realizare a spațiului comunicațional comun.  
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În marja vizitei la Chișinău, șeful diplomației române a vizitat Sala cu Orgă din Chișinău, 

obiectiv renovat cu sprijinul financiar al României și șantierul aferent construcției segmentului 

Ungheni-Chișinău al gazoductului Iași – Ungheni - Chișinău, proiect cu impact major asupra 

securității energetice a Republicii Moldova subliniind, în context, angajamentul ferm al 

României pentru realizarea acestui proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://mae.ro   

http://mae.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, 

 

12 

 

PESTE 280.000 DE CETĂȚENI ROMÂNI S-AU ÎNREGISTRAT ÎN MAREA BRITANIE 

PENTRU OBȚINEREA NOULUI STATUT POST-BREXIT 

 

https://www.timpromanesc.ro/peste-280-000-de-cetateni-romani-s-au-inregistrat-in-marea-britanie-pentru-

obtinerea-noului-statut-post-brexit/ 

 

Din datele oficiale furnizate de autorităţile britanice cu privire la implementarea schemei de 

înregistrare (EUSS), rezultă că,  până la finalul lunii septembrie a acestui an, 280.600 de 

cetățeni români s-au înregistrat deja pentru obținerea noului statut (pre-settled și settled 

status), anunță Ministerul Afacerilor Externe. Cifrele comunicate de partea britanică, raportate 

la estimările oficiale privind numărul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care 

locuiesc, muncesc şi studiază în Marea Britanie, arată că aproximativ 64% dintre cetățenii 

români au depus cereri de înregistrare prin schema EUSS, fiind a doua cea mai numeroasă 

comunitate de cetăţeni europeni care a depus cereri de înregistrare. 

 

Încă din debutul procesului Brexit, prioritatea majoră asumată de Guvernul României a vizat 

protejarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor români care locuiesc, muncesc sau 

studiază în Marea Britanie. În acest sens, au fost obținute asigurări ferme din partea 

Guvernului britanic și există în continuare o înțelegere comună cu privire la necesitatea 

salvgardării statutului cetățenilor europeni din Marea Britanie în orice circumstanțe, inclusiv în 

cazul unei retrageri fără acord, se mai arată în comunicat. 

 

Guvernul României menține un dialog permanent atât cu autoritățile britanice, cât și cu 

instituțiile europene și statele membre, pentru a asigura o monitorizare cât mai cuprinzătoare a 

modului de implementare a angajamentelor asumate privind drepturile cetățenilor. 

 

În perioada următoare, MAE anunță că va intensifica informările adresate cetățenilor români 

din Marea Britanie, în vederea sprijinirii procesului de înregistrare a acestora, pentru a putea 

https://www.timpromanesc.ro/peste-280-000-de-cetateni-romani-s-au-inregistrat-in-marea-britanie-pentru-obtinerea-noului-statut-post-brexit/
https://www.timpromanesc.ro/peste-280-000-de-cetateni-romani-s-au-inregistrat-in-marea-britanie-pentru-obtinerea-noului-statut-post-brexit/
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beneficia, în continuare, de drepturile dobândite. În acest sens, MAE încurajează toți cetățenii 

români care doresc să rămână în Marea Britanie și după data retragerii acestui stat din UE să 

se înregistreze cât mai curând posibil și să apeleze la sprijinul Ambasadei României la Londra 

şi a Consulatelor Generale ale României de la Manchester şi Edinburgh pentru asistență 

suplimentară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.timpromanesc.ro  
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ZIUA PORTULUI POPULAR ROMÂNESC, LA BISERICA SF. CRUCE, TORINO 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31530-2019-10-08-07-23-04.html 

 

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcop al 

Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei şi la îndemnul părintelui Lucian Roșu, duminică, 6 

octombrie, după Sfânta Liturghie, la Parohia "Înălțarea Sfintei Cruci", Torino 2, a avut loc o 

întâlnire de suflet, prilejuită de sărbătoarea Zilei Portului Popular în Episcopia Italiei, a 

consemnat Rodica Manciu pentru www.episcopia-italiei.com, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Cu această ocazie, credincioşii au venit îmbrăcați în costume populare tradiționale din diferite 

zone ale țării, iar Grupul de tradiții şi obiceiuri româneşti "Șezătoarea", coordonat de doamna 

Rodica Manciu, a prezentat un moment artistic. 

 

S-a vorbit despre DOR, s-au povestit şi recitat poezii despre cămaşa populară şi s-au cântat 

cântece de demult, amintindu-ne că VEŞNICIA s-a născut la sat şi că STRAIELE POPULARE 

sunt "martore tăcute", dar mărturisitoare ale credinței şi pietății poporului nostru. De 

asemenea, s-a organizat o mică expoziție de costume populare, din "lada de zestre" a bisericii 

şi din colecția personală a părintelui Lucian Roşu. 

 

În cuvântul de încheiere al întâlnirii, Pr. Iustin Androne, a mulțumit tuturor participanților şi a 

amintit că "DORUL, este cuvântul ce aparține numai neamului nostru, iar SATUL rămâne locul 

de "la țară" unde simplitatea şi credința țin oamenii în rânduială." 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro  

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31530-2019-10-08-07-23-04.html
http://rgnpress.ro/
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CONGRESUL TINERILOR NEPSIS DIN MOREOM LA A XX-A EDIȚIE | EVENIMENTUL A 

AVUT LOC ÎN INSULELE CANARE DIN SPANIA 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31543-2019-10-09-08-44-46.html 

 

Anul acesta, în arhipelagul Canare din Oceanul Atlantic, a fost organizată cea de-a XX-a ediție 

a Congresului Nepsis MOREOM, în perioada 3-6 octombrie, o ediție aniversară la care au 

participat peste 150 de tineri români din Spania, Danemarca, Portugalia, Anglia, Irlanda, 

Franța, Elveția, Germania, Belgia, Italia și România, alături participanții din Insulele Canare, 

trransmite Romanian Global News. 

 

În mijlocul tinerilor s-au aflat patru ierarhi ai Sinodului Mitropolitan, Înaltpreasfințitul Părinte 

Arhiepiscop și Mitropolit Iosif, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei, al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereul-Vicar al 

Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, și Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul-Vicar al 

Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. 

 

Tinerii au avut posibilitatea să descopere frumusețile zonei gazdă, apoi au participat la mai 

multe conferințe și ateliere tematice, firul roșu al întâlnirii din acest an fiind problematica trăirii 

credinței într-o lume virtuală și digitalizată. 

 

Alături de tinerii participanți, ierarhii sinodului mitropolitan și preoți, au fost prezente și 

oficialități ale corpului diplomatic din România și Spania: doamna Natalia Elena Intotero – 

Ministru delegat pentru românii de pretutindeni, doamna Gabriela Dancău – Ambasadorul 

Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Spaniei, doamna consul Alina Elena 

Râmaru – Consulatul Onorific al României în Insulele Canare, și alte oficialități. 

 

Ziua s-a încheiat cu un moment artistic susținut de tineri prin muzică, recital, dans popular, 

cântare corală, instrumentală, cu ocazia aniversării celei de a XX-a ediții a congresului Nepsis 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31543-2019-10-09-08-44-46.html
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MOREOM, marcând astfel cei 20 de ani de existență Nepsis în diaspora românească din 

Europa Occidentală. 

 

Congresul s-a încheiat duminică, 6 octombrie 2019, prin săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii de 

către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif, împreună cu soborul de ierarhi și 

alături de preoții și tinerii prezenți la acest moment aniversar din viața frăției Nepsis MOREOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro    

http://rgnpress.ro/
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COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN MADRID A PRIMIT VIZITA DELEGAȚIEI MIXTE 

CONDUSE DE MRP 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/comunitatea-romaneasca-din-madrid-a-primit-vizita-delegatiei-mixte-

conduse-de-mrp/ 

 

Nu mai puțin de 20% dintre românii din Spania s-au stabilit în comunitatea Madrid. Numărul 

conaționalilor de aici este de aproximativ 220.000, reprezentând comunitatea românească cea 

mai consistentă din Peninsula Iberică. 

 

Peste 46.000 de români sunt înregistrați în capitala spaniolă. Sunt bine reprezentați în toate 

straturile societății, la nivel asociativ, dar și la nivelul elitelor. În anul 2018, în cadrul proiectului 

„100 pentru Centenar”, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a premiat trei români de 

valoare din Madrid, între care și pe Anka Feier Moldovan, deputat în Parlamentul Comunităţii 

Madrid. 

 

Cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Spaniei, delegația mixtă compusă din 

reprezentanți ai Ministerului Românilor de Pretutindeni, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai 

Autorității Electorale Permanente au avut joi, 10 octombrie, întrevederi cu membrii comunității 

românești și ai mediului asociativ din zonă, în marja vizitei de lucru derulate în perioada 3-11 

octombrie în Regatul Spaniei. 

 

Membrii comunității românești au dorit să afle informații despre proiectele MRP, atât despre 

finanțările nerambursabile puse la dispoziție de către minister, cât și despre programele prin 

care se dorește reconectarea românilor din diaspora și a copiilor lor cu țara de origine. Au 

primit detalii despre etapele necesare pentru a realiza proiecte eligibile pentru a obține fonduri, 

dar și despre taberele ARC, unde an de an copii români din toate colțurile lumii au ocazia să 

cunoască și să îndrăgească România. Reprezentanții MRP le-au transmis asociațiilor 

http://www.mprp.gov.ro/web/comunitatea-romaneasca-din-madrid-a-primit-vizita-delegatiei-mixte-conduse-de-mrp/
http://www.mprp.gov.ro/web/comunitatea-romaneasca-din-madrid-a-primit-vizita-delegatiei-mixte-conduse-de-mrp/
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românești că pot solicita costume populare, cărți și manuale în limba română, tocmai pentru 

ca, indiferent de vârstă, conaționalii din Spania să poată rămâne aproape de cultura și limba 

română. 

 

Participanții la discuții au primit detalii importante și despre votul în străinătate, despre modul 

în care se vor derula alegerile prezidențiale din acest an, și au fost încurajați să profite de 

fiecare dintre cele 3 zile de scrutin de care dispun în acest an. 

 

O altă temă importantă  a fost cea a drepturilor și libertărților românilor din Spania, în calitate 

de cetățeni europeni. A fost menționată, în acest, sens, campania națională “Informare acasă! 

Siguranță în lume!” prin care MRP și instituțiile partenere fac pași importanți în prevenirea 

traficului de persoane și a abuzurilor în muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.mprp.gov.ro  

http://www.mprp.gov.ro/
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500 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

 

https://www.timpromanesc.ro/500-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

500 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Olanda: 126 locuri de muncă pentru: culegător conopidă și broccoli, instalator sanitar, de 

încălzire și aparate de aer condiționat, lucrător în seră de flori, lucrător în pepinieră de pomi și 

arbuști, lucrător în producția de alimente, procesor bulbi de flori, sortator ambalator; 

 

Germania – 123 locuri de muncă pentru: ajutor electrician, ajutor la curățenie, bucătar, 

bufetier, cameristă, chef de partie, chef de rang, commis de rang, conducător tren mărfar, 

demichef de rang, electrician, fierar-betonist, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator 

instalații sanitare, de încălzire și gaz, instalator țevi de apă și gaz, junior sous chef, lăcătuș, 

manager recepție, manipulant de mărfuri, mecanic de proces – producție muluri, mecanic de 

proces, menajeră, operator excavator, operator stivuitor, parchetar, personal în domeniul 

gastronomiei de sistem, pictor-decorator, preparator de înghețată, recepționer, sudor MAG, 

tâmplar, zidar; 

 

Malta – 64 locuri de muncă pentru: dealer de cazinou, electrician, instalator, producător şi 

instalator din aluminiu, sudor, tehnician frigorific, tehnician de ridicare, tehnician HVAC; 

 

Austria – 54 locuri de muncă pentru: electrician, faianțar, instalator sanitar și de încălzire, 

lăcătuș mecanic în construcții, operator CNC, reactJS frontend developer, stivuitorist, tâmplar 

producție de mobilier, tâmplar de ferestre; 

 

Polonia – 33 locuri de muncă pentru: specialist relații clienți, ROLCO Sp. Zoo, marinar ape 

https://www.timpromanesc.ro/500-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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interioare; 

 

Marea Britanie – 30 locuri de muncă pentru: lucrător agricultură; 

 

Norvegia – 25 locuri de muncă pentru: electrician cu certificat DSB, mecanic auto, medic 

stomatolog, tinichigiu auto, vopsitor auto; 

 

Franța – 17 locuri de muncă pentru: mecanic auto, vopsitor auto, tinichigiu auto; 

 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

 

Suedia – 8 locuri de muncă pentru: mecanic auto, vopsitor auto; 

 

Danemarca – 7 locuri de muncă pentru: horticultor, manager de producție, manager de fermă; 

 

Slovenia –1 loc de muncă pentru: programator. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.timpromanesc.ro  

https://www.timpromanesc.ro/
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LOVITURĂ GREA PENTRU ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE: CEI CARE NU AU APLICAT 

PENTRU PERMIS DE ȘEDERE VOR FI EXPORTAȚI 

 

https://www.stiripesurse.ro/lovitura-grea-pentru-romanii-din-marea-britanie--cei-care-nu-au-aplicat-pentru-

permis-de-sedere-vor-fi-exporta--

i_1391260.html?fbclid=IwAR036EMRjHUEcJxChfr291E0Qbz9EgNTTjCkoY2tpeAIWrSVM69UVFoyIC8 

 

Marea Britanie va deporta cetățenii UE care nu au aplicat la timp pentru a primi statut de 

ședere în Regatul Unit după Brexit, a declarat Brandon Lewis, adjunct al ministrului britanic de 

Interne, citat de postul BBC News. 

 

Citește și: Marcel Ciolacu dă cărțile pe față: Sfârșitul PSD a fost adus de decizia lui Liviu 

Dragnea din 2017 

 

Oficialul a explicat că persoanele în această situație vor fi deportate chiar dacă îndeplinesc 

toate criteriile pentru a primi un permis de ședere, informează Mediafax. 

 

Ministerul de Interne de la Londra a transmis că 1,8 milioane de europeni s-au înregistrat deja 

în Sistemul de înregistrare a cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea obținerii noului 

statut de ședere în Regatul Unit. 

 

Termenul maxim pentru a aplica este 31 decembrie 2020, în cazul unui Brexit fără acord, și 30 

iunie 2021, în cazul unui Brexit cu acord. 

 

Potrivit estimărilor Observatorului pentru Migrația de la Universitatea Oxford, în Marea Britanie 

locuiesc până la 3,3 milioane de cetățeni din alte state membre UE. 

 

Lewis a declarat pentru cotidianul Die Welt: "Dacă cetățenii UE până în acel moment nu s-au 

https://www.stiripesurse.ro/lovitura-grea-pentru-romanii-din-marea-britanie--cei-care-nu-au-aplicat-pentru-permis-de-sedere-vor-fi-exporta--i_1391260.html?fbclid=IwAR036EMRjHUEcJxChfr291E0Qbz9EgNTTjCkoY2tpeAIWrSVM69UVFoyIC8
https://www.stiripesurse.ro/lovitura-grea-pentru-romanii-din-marea-britanie--cei-care-nu-au-aplicat-pentru-permis-de-sedere-vor-fi-exporta--i_1391260.html?fbclid=IwAR036EMRjHUEcJxChfr291E0Qbz9EgNTTjCkoY2tpeAIWrSVM69UVFoyIC8
https://www.stiripesurse.ro/lovitura-grea-pentru-romanii-din-marea-britanie--cei-care-nu-au-aplicat-pentru-permis-de-sedere-vor-fi-exporta--i_1391260.html?fbclid=IwAR036EMRjHUEcJxChfr291E0Qbz9EgNTTjCkoY2tpeAIWrSVM69UVFoyIC8
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înregistrat și nu au un motiv adecvat pentru aceasta, atunci se vor aplica normele în vigoare 

privind imigrația". 

 

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe de la București, până la finalul lunii septembrie, 280.600 

de cetățeni români s-au înregistrat deja pentru obținerea noului statut de rezidență. Cele mai 

multe cereri au venit din partea cetăţenilor polonezi, români şi italieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.stiripesurse.ro  
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APROAPE DOUĂ MILIOANE DE CETĂȚENI EUROPENI AU CERUT SĂ RĂMÂNĂ ÎN 

MAREA BRITANIE DUPĂ BREXIT 

 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/aproape-doua-milioane-de-cetateni-europeni-au-cerut-sa-ramana-

in-marea-britanie-dupa-brexit-1198390 

 

Aproape două milioane de cetăţeni europeni au cerut să rămână în Marea Britanie după 

Brexit, dintre care o jumătate de milion doar în luna septembrie, odată cu apropierea datei 

prevăzute pentru retragerea acestei ţări din Uniunea Europeană, indică statisticile publicate 

miercuri de guvernul britanic, transmite AFP. Cei mai numeroşi solicitanţi sunt polonezii, 

românii şi italienii. 

 

La sfârşitul lui septembrie, numărul total de cereri primite era de peste 1,8 milioane 

(1.860.200), dintre care 520.600 în septembrie, potrivit Agerpres. 

 

Acest lucru arată o "nelinişte", după părerea lui Nicholas Hatton, fondatorul Asociaţiei 

The3Million, pentru apărarea intereselor cetăţenilor europeni în Marea Britanie. 

 

Potrivit acestuia, guvernul britanic a provocat "foarte mare teamă" cu "riscul unui no-deal", a 

consemnat AFP. 

 

Premierul Boris Johnson insistă că ţara sa va ieşi din UE la 31 octombrie, cu sau fără un 

acord, şi se declară pregătit pentru un "no-deal", în pofida potenţialelor consecinţe economice 

şi sociale. 

 

În total, peste 1,5 milioane de solicitări au fost acceptate, mai arată statisticile oficiale, 61% 

dintre solicitanţi obţinând statutul de "rezident permanent" ("settled status"), acordat acelor 

persoane care au trăit o perioadă continuă de cel puţin cinci ani în Marea Britanie, ceea ce le 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/aproape-doua-milioane-de-cetateni-europeni-au-cerut-sa-ramana-in-marea-britanie-dupa-brexit-1198390
https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/aproape-doua-milioane-de-cetateni-europeni-au-cerut-sa-ramana-in-marea-britanie-dupa-brexit-1198390
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va permite să continue să muncească în Regatul Unit şi să beneficieze de alocaţii sociale, 

după Brexit. 

 

Alţi 38% dintre solicitanţi au obţinut statutul de "pre-settled", atribuit celor care sunt de mai 

puţin timp rezidenţi ai ţării. Acest statut le va permite să rămână cinci ani suplimentari în Marea 

Britanie şi să solicite statutul permanent, odată trecut pragul de cinci ani de rezidenţă. 

 

 Românii sunt printre cei mai numeroși solicitanți 

Cei mai numeroşi solicitanţi sunt polonezii (347.300), românii (280.600) şi italienii (200.700), 

notează AFP şi Press Association. 

 

"Cetăţenii europeni sunt prietenii noştri, familia noastră, vecinii noştri şi vrem să rămână aici", 

a reacţionat într-un comunicat secretarul de stat din Ministerul de interne Brandon Lewis, 

calificând drept "fantastic" numărul candidaturilor. 

 

Cetăţenii UE au termen până la 31 decembrie 2002 să depună dosarele, în cazul unui "Brexit 

dur", sau până la 30 iunie 2021 în cazul în care se ajunge la un acord de "divorţ" între Londra 

şi Bruxelles, potrivit site-ului de internet al guvernului britanic. 

 

Nicholas Hatton a menţionat pe de altă parte pentru France Presse că guvernul britanic 

"refuză în continuare să explice ce se va întâmpla cu cei care nu depun cereri (de obţinere a 

statutului de rezident) înaintea datei limită". "Vom avea oare sute de mii de cetăţeni 

clandestini, la 1 ianuarie 2021?", s-a întrebat acesta, punând accentul pe situaţia persoanelor 

în vârstă. 

 

"Unii nu ştiu că trebuie să depună aceste cereri sau sunt internaţi în cămine ori sunt bolnavi, 

iar acest lucru poate avea un impact în ce priveşte asistenţa de care vor mai putea beneficia 

după Brexit", a subliniat Hatton. 

Sursa: https://www.digi24.ro  
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ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 | A ÎNCEPUT VOTUL ÎN STRĂINĂTATE 

 

http://stiri.tvr.ro/alegeri-preziden-iale-2019-a-inceput-votul-in-

strainatate_851214.html?fbclid=IwAR0c790l9He5JIAFUPHd8czwIMmV0ImIAiNHLXuUE9qz0olpM9qWEDv5_

oY#view 

 

A început procesul de votare pentru alegerea președintelui! Desigur, pentru românii din 

străinătate care au optat pentru această variantă. Este o premieră pentru diaspora să își 

aleagă președintele prin poștă. Românii din străinătate așteaptă nerăbdători buletinele de vot 

ca să pună ștampila pe candidatul preferat. 

 

41.000 de români s-au înregistrat să voteze prin corespondență la scrutinul pentru alegerea 

președintelui țării. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente ei vor primi plicurile 

cu buletinele de vot pentru ambele tururi de scrutin până la jumătatea lunii octombrie. 

 

Pentru turul doi se va folosi același buletin pentru că nu e timp suficient să fie distribuit unul 

nou, cu finaliștii. 

 

Reprezentanții Poștei Române au declarat pentru TVR că expedierea plicurilor a început pe 30 

septembrie, iar până acum au fost trimise peste 27.000 de plicuri. Câtre destinațiile 

îndepărtate au plecat primele apoi spre Marea Britanie, unde  numărul de votanți români a 

depășit 10.000. 

 

Potrivit legii, alegatorii trebuie să expedieze ori să ducă personal plicurile sigilate  la misiunile 

diplomatice aflate la cea mai mică distanță de domiciuliul lor. Până pe 7 noiembrie trebuie să 

fie înregistrate toate la Biroul Electoral Central. 

 

Votanții  sunt sfătuiți să urmeze cu atenție instrucțiunile primite în plic și să consulte siteul 

www.votstrainate.ro. Alegătorii al căror plic nu va fi înregistrat, din diferite motive, vor fi 

http://stiri.tvr.ro/alegeri-preziden-iale-2019-a-inceput-votul-in-strainatate_851214.html?fbclid=IwAR0c790l9He5JIAFUPHd8czwIMmV0ImIAiNHLXuUE9qz0olpM9qWEDv5_oY#view
http://stiri.tvr.ro/alegeri-preziden-iale-2019-a-inceput-votul-in-strainatate_851214.html?fbclid=IwAR0c790l9He5JIAFUPHd8czwIMmV0ImIAiNHLXuUE9qz0olpM9qWEDv5_oY#view
http://stiri.tvr.ro/alegeri-preziden-iale-2019-a-inceput-votul-in-strainatate_851214.html?fbclid=IwAR0c790l9He5JIAFUPHd8czwIMmV0ImIAiNHLXuUE9qz0olpM9qWEDv5_oY#view
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anunțați prin SMS ori email și vor putea vota la cea mai apropiată secție. 

 

444 sunt confirmate până acum în afara țării. 

 

Pentru prima dată, românii din străinătate vor putea vota pe parcursul a trei zile:  8, 9, 10 

noiembrie, primul tur şi 22, 23, 24 noiembrie2019, al doilea tur de scrutin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://stiri.tvr.ro  
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PRIMII ROMÂNI AU VOTAT DEJA LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/primii-romani-au-votat-deja-la-

alegerile-prezidentiale-

1197062?fbclid=IwAR3ipRB4yymmR4cC57oRyby7yAHbOAsxCi1Ze_2UlvanYZSMhsdIL0PHlNI 

 

Primii români au votat deja pentru viitorul președinte. Sunt cei care locuiesc în străinătate și au 

ales să voteze prin corespondenţă. Digi24 a vorbit cu câţiva dintre cei care au votat deja. 

 

Primele plicuri cu votul pentru viitorul preşedinte al României au fost deja puse la poştă. 

 

Ciprian Bejan, român stabilit în Marea Britanie: Am aplicat online, simplu. La început am avut 

ceva probleme la înregistrare, dar am revenit și am reușit. Am primit în poștă după vreo, știu 

eu, 10 zile, două săptămâni, cele 4 plicuri pentru noi doi, pentru mine și pentru soția mea, le-

am completat și le-am pus la poștă. 

 

Cu plicul pe care îl trimit în țară, românii din Diaspora își pun și speranța că alegerea pe care 

au făcut-o este una care, în timp, să aducă o schimbare în bine, o schimbare care să le 

permită să revină în țară, să trăiască alături de cei dragi. 

 

Ciprian Bejan: Cum să nu votez? Eu sunt dintre dinozaurii ăia care am vrut să mă implic, să fie 

bine, să fac bani la mine în țară. E, uitați că după 40 de ani am ajuns la concluzia, și eu și 

soția, că ne luăm copiii și plecăm. Nu definitiv, din punctul meu de vedere. 

 

Horia Bogdan - român stabilit în Marea Britanie: Sperăm că va reforma România și că va opri 

exodul tinerilor din țară. 

 

Pentru românii care trăiesc departe de țară, votul prin corespondență înseamnă că nu vor mai 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/primii-romani-au-votat-deja-la-alegerile-prezidentiale-1197062?fbclid=IwAR3ipRB4yymmR4cC57oRyby7yAHbOAsxCi1Ze_2UlvanYZSMhsdIL0PHlNI
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/primii-romani-au-votat-deja-la-alegerile-prezidentiale-1197062?fbclid=IwAR3ipRB4yymmR4cC57oRyby7yAHbOAsxCi1Ze_2UlvanYZSMhsdIL0PHlNI
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/primii-romani-au-votat-deja-la-alegerile-prezidentiale-1197062?fbclid=IwAR3ipRB4yymmR4cC57oRyby7yAHbOAsxCi1Ze_2UlvanYZSMhsdIL0PHlNI
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fi nevoiți să stea ore în șir la cozi imense pentru a putea vota, cum s-a întâmplat la 

precedentele alegeri prezidențiale sau anul acesta, la cele europarlamentare, când mulți dintre 

ei nici măcar nu au mai reușit să voteze. 

 

Horia Bogdan: Sunt fericit că s-a introdus metoda aceasta de vot, că nu mai trebuie să facem 

drumuri lungi, să stăm la cozi. 

 

Plicurile cu votul trebuie expediate astfel încât să ajungă la misiunea diplomatică sau la oficiul 

consular, după caz, până la data de 7 noiembrie 2019 pentru turul 1 și până la data de 21 

noiembrie 2019 pentru turul 2. 

 

Sursa: https://www.digi24.ro  
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII 

 

În cadrul ședinței Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării din data de 8 octombrie 

2019, a fost dezbătută L408/2019 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi 

completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. 

 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să adopte un 

raport de respingere. 

 

Totodată, în cadrul ședinței a avut loc o discuție cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor 

Externe și Ministerului Afacerilor Interne pe tema repatrierea cetățenilor români în străinătate. 

 


