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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Teleşcoala ajunge la românii din Serbia 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

2. Tătaru, despre riscul extinderii pandemiei: Avem o diasporă mare şi transmitere 

accentuată în anumite focare 

3. În perioada de criză, românii din Italia nu i-au uitat pe cei din țară: Sprijin pentru 

Suceava și Valea Plopului 

4. Aveți casă cumpărată cu credit în Italia? Iată cum ajută statul persoanele care sunt în 

dificultate cu plata ratelor 

5. Sindicatele germane cer salarii corecte și condiții bune pentru lucrătorii sezonieri 

români. ”Să stea în camera single, nu la comun.” 

6. Informații pentru românii care vor să muncească în Anglia 

7. Un farmacist român din Canosa a donat măști și dezinfectant pentru poliția locală: ”Un 

gest de solidaritate!” 

8. Romanii din diaspora nu vin acasa de Paste: Nu vrem sa fiti mai putini cand ne vom 

reintoarce acasa (Video) 

 

III. ACTUALITATE 

9. Diasporahub.ro - platforma unde pot cere ajutor românii din afara țării afectați de 

coronavirus 
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10. Jurnaliștii români din dispora au lansat campania #NePasa pa platforma RoZoom Press 

11. OFICIAL - Bilanțul românilor infectați cu noul coronavirus în străinătate: 58 de oameni 

au murit 

12. Comunicat de presă – Rețeaua de Solidaritate 

13. DOCUMENT - Guvernul instituie carantina la domiciliu pentru oamenii confirmați pozitiv 

și cei veniți din zonele roșii 
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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 

 

https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-48e0b87a3eb8
https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-48e0b87a3eb8
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TELEŞCOALA  AJUNGE  LA  ROMÂNII DIN  SERBIA 

http://rgnpress.ro/2020/04/13/telescoala-ajunge-la-romanii-din-serbia/ 

   

Proiectul “Teleşcoala”, emisiunea produsă integral de Televiziunea Română, în colaborare cu 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, va fi preluat şi difuzat de posturile de radio şi de televiziune 

RTV Voivodina 2, RTV OK, RTV Pancevo şi TV Banat, se arată într-un comunicat de presă al 

Consiliului Național al Minorității Române din Serbia, preluat de Romanian Global News. 

În baza acordului semnat de reprezentanţii Televiziunii Române şi Consiliul Naţional al 

Minorităţilor Naţionale Române (CNMNR) din Serbia, cu sediul la Vârşeţ, cele patru posturi de 

radio şi televiziune vor prelua şi redifuza emisiunea “Teleşcoala” pe toată prioada stării de 

urgenţă din Serbia şi până la intrarea în normalitate a activităţii de învăţământ. 

De altfel, în acord cu misiunea sa publică, TVR – singura televiziune care acoperă întreg 

teritoriul României şi care asigură un serviciu public de interes general – a început să realizeze 

proiectul cu conținut didactic “Teleşcoala” şi pentru elevii care studiază în limbile minorităților 

naționale. Astfel, emisiunile “Teleşcoala în limba maghiară” se regăsesc în grila TVR Tîrgu 

Mureș, de luni până vineri, de la ora 10.00 și ora 15.00. 

Încă din prima săptămână de difuzare, audienţele înregistrate de emisiunea “Teleşcoala”, 

soluția de învăţare oferită de TVR 2 în timpul crizei provocate coronavirus, au semnalat o 

creștere a interesului manifestat de publicul tânăr și foarte tânăr atât la tv, cât şi în mediul 

online.  

Sursă: rgnpress.ro 

http://rgnpress.ro/2020/04/13/telescoala-ajunge-la-romanii-din-serbia/
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TĂTARU, DESPRE RISCUL EXTINDERII PANDEMIEI: AVEM O DIASPORĂ MARE 

ŞI TRANSMITERE ACCENTUATĂ ÎN ANUMITE FOCARE 

https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/04/14/tataru-despre-riscul-extinderii-pandemiei-avem-o-diaspora-mare-si-

transmitere-accentuata-in-anumite-focare--487448 

 

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, afirmă că un eventual risc mai ridicat de extindere a 

pandemiei în România este legat de diaspora "destul de importantă" şi de transmiterea 

locală accentuată din anumite focare. 

 

 

Ministrul s-a referit, marţi seară, la faptul că publicaţia Forbes a plasat România pe locul 10 în 

lume din punctul de vedere al gradului de risc de extindere a pandemiei şi pe locul patru în 

Europa, după Italia, Spania şi Franţa. 

"Fiindcă avem o diasporă destul de importantă, pentru că am avut o transmitere locală 

accentuată în anumite focare, pentru că avem de gestionat un sistem sanitar care are mult în 

spate de peste 30 de ani, şi când mă refer mult înseamnă deficite, pentru că avem o populaţie 

care trebuie să respecte anumite condiţii şi eu sper să le respecte", a declarat Nelu Tătaru, 

într-o emisiune la B1 TV, unde a fost întrebat de ce crede că România a fost plasată în acest 

top al Forbes. 

Cu privire la testările în rândul personalului medical, ministrul a spus că în cursul zilei de 

https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/04/14/tataru-despre-riscul-extinderii-pandemiei-avem-o-diaspora-mare-si-transmitere-accentuata-in-anumite-focare--487448
https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/04/14/tataru-despre-riscul-extinderii-pandemiei-avem-o-diaspora-mare-si-transmitere-accentuata-in-anumite-focare--487448
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miercuri se va discuta despre testarea periodică, cel târziu la şapte zile. 

"În toate protocoalele în care am spus cine poate fi testat, am inclus tot ce înseamnă infecţii 

respiratorii, fără o legătură cu coronavirus, tot ce înseamnă persoane instituţionalizate, tot ce 

înseamnă simptomatologie la persoanele care acordă asistenţă medicală, la corpul medical. O 

discuţie avem mâine în Comisia Ştiinţifică, inclusiv despre testarea periodică a personalului 

medical asimptomatic, cel puţin la şapte zile, pentru a putea proteja corpul medical", a spus 

ministrul Sănătăţii. 

Tătaru a mai menţionat că este în lucru şi evaluarea achiziţiilor din această perioadă, inclusiv 

cele făcute de Unifarm, pentru a se stabili dacă au fost corecte. AGERPRES/(A - autor: Marian 

Buga, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă:agerpres.ro 
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ÎN PERIOADA DE CRIZĂ, ROMÂNII DIN ITALIA NU I-AU UITAT PE CEI DIN ȚARĂ: 

SPRIJIN PENTRU SUCEAVA ȘI VALEA PLOPULUI 

 

http://rgnpress.ro/2020/04/09/in-perioada-de-criza-romanii-din-italia-nu-i-au-uitat-pe-cei-din-tara-sprijin-pentru-

suceava-si-valea-plopului/ 

 

Comunitățile parohiale din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei nu i-au uitat pe românii din 

țară nici în perioada pandemiei de coronavirus, tramsmite www.basilica.ro, preluat 

de Romanian Global News. 

Într-un comunicat privind activitatea socială din această perioadă de criză, Eparhia 

menționează un sprijin financiar consistent trimis chiar din zona roșie a Italiei în România. 

Parohia românească din Lodi, Regiunea Lombardia, a oferit spitalului local 2.000 €, dar a 

trimis în același timp 5.000 € Spitalului Județean de Urgență din Suceava și 2.000 € Asociației 

Pro Vita din Valea Plopului. 

De asemenea, Parohia românească Sesto Fiorentino a organizat un transport de ajutoare 

umanitare către Vălenii de Munte, constând în îmbrăcăminte, încălțăminte și alimente, 

destinate copiilor aflați în grija Asociației „Pro Vita pentru născuți și nenăscuți”. 

Preoții români din Italia s-au mobilizat în această criză medicală pentru a oferi alimente de 

strictă necesitate românilor aflați în izolare sau fără venituri. De asemenea, au oferit cazare 

http://rgnpress.ro/2020/04/09/in-perioada-de-criza-romanii-din-italia-nu-i-au-uitat-pe-cei-din-tara-sprijin-pentru-suceava-si-valea-plopului/
http://rgnpress.ro/2020/04/09/in-perioada-de-criza-romanii-din-italia-nu-i-au-uitat-pe-cei-din-tara-sprijin-pentru-suceava-si-valea-plopului/
http://www.basilica.ro/
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persoanelor disponibilizate din cauza pandemiei. 

Un caz special a fost în comunitatea din Fiumicino, unde 31 de persoane blocate pe 

Aeroportul Leonardo da Vinci (15 români, 7 ruşi, 5 brazilieni și 4 nigerieni) au primit sprijin timp 

de o săptămână de la parohia românească. 

 

Vezi mai multe detalii în comunicatul de presă al Episcopiei Italiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

https://episcopia-italiei.it/index.php/ro/comunicate/8010-parohiile-episcopiei-ortodoxe-romane-a-italiei-slujind-aproapelui
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AVEȚI CASĂ CUMPĂRATĂ CU CREDIT ÎN ITALIA? IATĂ CUM AJUTĂ STATUL 

PERSOANELE CARE SUNT ÎN DIFICULTATE CU PLATA RATELOR 

 https://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/aveti-casa-cumparata-cu-credit-in-italia-iata-cum-
ajuta-statul-persoanele-care-sunt-in-dificultate-cu-plata-ratelor/ 

 

Italia traversează o perioadă foarte grea şi la fel şi românii care s-au stabilit şi lucrează aici. În 

continuare încerc să vă ofer o informaţie cât mai completă în cuvinte simple despre cum ajută 

statul italian persoanele care au împrumuturi ipotecare pentru prima casă în curs şi se găsesc 

în dificultate la plata ratelor. 

Cine Nu poate să ceară acum suspendarea? 

Cei care au beneficiat deja de accesul la fond ca să ajungă la 100% din valoarea casei, cei 

care au făcut împrumutul mai mare de 250.000€, cei care încă nu au 12 luni de plată la 

momentul cererii, apartamentele care intră în următoarele categorie catastale: A/1, A/8, A/9 şi 

cei care au întârzieri de peste 90 de zile la plata ratelor sau titularii de firme cu semnalări de 

rău platnic în curs. 

Cum se suspendă mutuo? 

Printr-o cerere adresată direct filialei băncii unde avem împrumutul în care se specifică 

motivele şi durata pentru care se cere suspendarea. Să precizăm că suspendarea s-a putut 

efectua şi înainte în situaţia în care cineva ar fi rămas fără locul de muncă, de maxim 2 ori şi 

pentru o perioadă de până la maxim 18 luni, ceea ce însemna că plata părţii de capital se 

amâna, adăugându-se la final, dar partea de dobândă trebuia să fie plătită. Acum statul italian 

a venit în ajutorul populaţiei prin decretul Cura Italia (D.L 9/2020, 18/2020) modificând motivele 

pe baza cărora se poate cere suspendarea şi spunând că jumătate din aceasta parte a 

dobânzii o va susţine statul prin accesul la fondul de solidaritate gestionat de Consap (de 

aceea trebuie să fim atenţi ca cererea de suspendare a mutuo să fie cea către Consap şi nu 

doar către bancă), în acest caz se poate face o cerere de suspendare pentru o perioada de 6 

luni. 

 

https://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/aveti-casa-cumparata-cu-credit-in-italia-iata-cum-ajuta-statul-persoanele-care-sunt-in-dificultate-cu-plata-ratelor/
https://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/aveti-casa-cumparata-cu-credit-in-italia-iata-cum-ajuta-statul-persoanele-care-sunt-in-dificultate-cu-plata-ratelor/
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Cine poate să ceară suspendarea? 

Decretul “Cura Italia” adaugă următoarele motive: reducerea orarului de muncă cu minim 20% 

sau suspendarea lucrului pentru minim 30 de zile consecutive (aici intră şi cei care acum sunt 

în Cassa Integrazione), şi extinde accesul la fond şi pentru cei care au activităţi deschise şi au 

venitul primului trimestru 2020 mai mic cu cel putin 33% decat cel din trim IV al anului 2019, 

suspendarea în acest caz poate să fie pentru 9 luni. Dintre documentele care trebuiesc 

prezentate se elimina certificatul Isee, dar trebuie sa aveti grija ca documentatia prezentata 

bancii sa fie completa. 

Pentru cei care au activităţi deschise există şi posibilitatea da a cere un împrumut de 

maxim 25.000 euro, cu dobândă foarte mica, aproape inexistenta, de aproximativ 1,00%, 

acestea fiind garantate de stat; în acest sens au fost deja puse fonduri la dispozitia bancilor. 

Aceste cereri le poate gestiona si societatea noastra pentru cei ce locuiesc in Provincia di 

Roma. Insistăm asupra importanţei unui aspect: faceţi cererea de suspendare DOAR dacă 

sunteţi întradevăr în mari dificultăţi economice şi ţineţi cont şi de faptul că pe viitor acesta ar 

putea fi un impediment dacă veţi face o altă cerere de împrumut (fie ea şi pentru a înlocui 

acest împrumut cu altul cu o dobândă mai mică). Pentru informații, puteți suna la tel. 

3295738231 

Felicia Rapciuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 
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SINDICATELE GERMANE CER SALARII CORECTE ȘI CONDIȚII BUNE PENTRU 

LUCRĂTORII SEZONIERI ROMÂNI. ”SĂ STEA ÎN CAMERA SINGLE, NU LA COMUN.” 

https://ziarulromanesc.de/munca/sindicatele-germane-cer-salarii-corecte-si-conditii-bune-pentru-lucratorii-

sezonieri-romani-sa-stea-in-camere-single-nu-la-comun/ 

 

 

Confederația Germană a Sindicatelor (Deutsche Gewerkschaftsbund – DGB) Saxonia și IG 

Bau regionale cer măsuri de protecție împotriva coronavirusului pentru lucrătorii sezonieri și 

ajutoarele de recoltare, potrivit agenției DPA. 

În plus, lucrătorii ar trebui să fie protejați împotriva dumpingului social, au declarat joi la Dresda 

șeful DGB din Saxonia, Markus Schlimbach și managerul regional IG Bau, Ulrike Steinert-

Dietrich. O mașină cu muncitori sezonieri din România era așteptată pe aeroportul din Leipzig-

Halle în această seară. 

“Cazare în camere comune, deduceri dubioase din salarii, instalații sanitare mizerabile – 

acestea sunt problemele în agricultură de mulți ani”, se arată în declarația comună a 

sindicaliștilor. 

Protecția sănătății trebuie să fie garantată de angajatori, cazarea trebuie să fie în camere 

single și nu trebuie să fie deduceri din salarii. 

 

https://ziarulromanesc.de/munca/sindicatele-germane-cer-salarii-corecte-si-conditii-bune-pentru-lucratorii-sezonieri-romani-sa-stea-in-camere-single-nu-la-comun/
https://ziarulromanesc.de/munca/sindicatele-germane-cer-salarii-corecte-si-conditii-bune-pentru-lucratorii-sezonieri-romani-sa-stea-in-camere-single-nu-la-comun/
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Sindicaliștii au spus că lucrătorii sezonieri din străinătate acceptă un risc ridicat. Și-au lăsat 

familiile să lucreze pentru o viață în Saxonia. “Sunt dependenți de salarii, deoarece nu văd 

nicio oportunitate de câștig în țările de origine”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: stiripesurse.ro 
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INFORMAȚII PENTRU ROMÂNII CARE VOR SĂ MUNCEASCĂ ÎN ANGLIA 

https://rgnpress.ro/2020/04/14/informatii-pentru-romanii-care-vor-sa-munceasca-in-anglia/ 

  
 

Marea Britanie are mare nevoie de muncitori sezonieri, iar cei mai căutați sunt românii. 

Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, a venit cu precizări, transmite www.evz.ro, 

preluat de Romanian Global News. 

Dan Mihalache a declarat că a avut nenumărate solicitări pentru căutarea unor soluţii ca 

muncitorii români sezonieri să ajungă în Regat. ”Am avut discuții care s-au făcut, în special, 

prin organizații foarte mari, dar nu au fost solicitări la nivel guvernamental. Deci în momentul 

de față nu există o politică la nivel guvernamental în Marea Britanie legată de muncitorii 

sezonieri. Există o politică de dinainte de Brexit, care se adresează statelor terţe. 

Într-adevăr, nevoia de forţă de muncă este relativ mare, pentru că aici s-au combinat mai 

multe elemente. Pe de o parte, restricțiile determinate de Brexit care, într-un fel sau altul, au 

schimbat înainte de izbucnirea pandemiei regulile pieţei forței de muncă din Marea Britanie. Pe 

de altă parte, ceea ce s-a întâmplat după izbucnirea pandemiei. Asta pe de o parte. 

Pe de altă parte, politica noastră în momentul de față este de a orienta aceste organizații spre 

cei care deja au statutul de rezident, au aplicat pentru statutul de prerezident în Marea 

Britanie, dintre care, o parte dintre ei sunt afectați de fenomenul șomajului; în special, în zona 

https://rgnpress.ro/2020/04/14/informatii-pentru-romanii-care-vor-sa-munceasca-in-anglia/
http://www.evz.ro/
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serviciilor, hoteluri, restaurante, catering. Deci există, să spun așa, o piață internă pe care 

oamenii se pot mișca. 

Eu aș fi destul de prudent în orice fel de discuții despre organizarea, așa cum am văzut că s-a 

întâmplat în alte situații, a unui flux din acesta de, să spunem așa, muncitori sezonieri în 

această perioadă până când lucrurile nu se lămuresc din punctul de vedere al pandemiei. E o 

chestiune destul de complicată. Ea ar implica și condiții de securitate sanitară sporite și nu m-

aş aventura, nici ca organizație britanică, într-un asemenea demers”, a declarat Dan 

Mihalache la B1 TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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UN FARMACIST ROMÂN DIN CANOSA A DONAT MĂȘTI ȘI DEZINFECTANT PENTRU 

POLIȚIA LOCALĂ: ”UN GEST DE SOLIDARITATE!” 

https://rgnpress.ro/2020/04/09/un-farmacist-roman-din-canosa-a-donat-masti-si-dezinfectant-pentru-politia-locala-

un-gest-de-solidaritate/ 

 

Românii din Italia au demonstrat pe toată perioada pandemiei că pot fi generoși cu cei care au 

nevoie de ajutor sau pot fi recunoscători medicilor și autoritățilot italiene aflate în prima linie în 

combaterea coronavirusului. Ultimul gest, menționat și de presa locală italiană, vine de la 

Canosa di Puglia, o localitate din provincia Barletta-Andria-Trani, regiunea Apulia, Italia, cu o 

populație de 30.490 de locuitori, transmite www.gazetaromaneasca.com, preluat de Romanian 

Global News. 

”Măști și dezinfectanți pentru poliția locală din partea unui tânăr farmacist” este titlul apărut 

într-o publicație locală. ”Tânărul farmacist” este Romulus Apostescu, 41 ani, original di Săteni, 

jud. Dâmbovița, stabilit în Italia din anul 2003. 

Contactat de redacția noastră, românul ne-a spus cu modestie: ”Am considerat acest gest ca 

unul de solidaritate față de forțele de ordine care sunt și ele în prima linie în lupta cu virusul. 

Așa poate vom reuși să le schimbăm italienilor ideea despre români”. ”Mândru că sunt 

român…”, a completat el. 

Sursă: rgnpress.ro  

https://rgnpress.ro/2020/04/09/un-farmacist-roman-din-canosa-a-donat-masti-si-dezinfectant-pentru-politia-locala-un-gest-de-solidaritate/
https://rgnpress.ro/2020/04/09/un-farmacist-roman-din-canosa-a-donat-masti-si-dezinfectant-pentru-politia-locala-un-gest-de-solidaritate/
http://www.gazetaromaneasca.com/
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ROMANII DIN DIASPORA NU VIN ACASA DE PASTE: NU VREM SA FITI MAI PUTINI 

CAND NE VOM REINTOARCE ACASA (VIDEO) 

http://m.ziare.com/diaspora/romanii-din-diaspora-stau-in-casa-de-paste-nu-vrem-sa-fiti-mai-putini-cand-ne-vom-

reintoarce-acasa-video-1606550-font3 

Romani plecati in tari din Europa si-au unit vocile intr-un mesaj video in care spun ca, 

desi le este greu, raman in tarile adoptive, atat pentru sanatatea lor, dar si a celor dragi 

de care le este dor. Ei le transmit si celor din tara sa respecte regulile si sa ramana 

sanatosi in case. 

Fie ca sunt in Franta, Italia, Spania sau Marea Britanie, romanii plecati din tara au vrut sa le 

transmita celor de acasa gandurile lor bune si sa impartaseasca cu cei din tara cum traiesc ei 

criza provocata de coronavirus. 

Iata cateva dintre aceste mesaje: 

"Dragi prieteni, mare parte dintre noi, cei din diaspora, am ales sa ramanem in tarile adoptive, 

desi an de an ne bucuram sa putem sa revenim in Romania" - Alina Cicani, regizor, Franta. 

"Sarbatorile Pascale de anul acesta sunt un sacrificiu pentru noi. Ne dorim cu ardoare sa ne 

vedem familiile, sa mergem impreuna la biserica si sa luam lumina, asa cum ne-au obisnuit 

bunicii si parintii nostri inca de mici. Dar anul acesta nu se poate, am ales sa fim responsabili" - 

Andreea Ember, presedinta asociatiei Ro Solidaritate, Franta 

"Suntem de mai bine de o luna de zile in carantina, respectand intocmai indicatiile autoritatilor. 

Facem acest lucru pentru ca vrem sa ne protejam pe noi si pe cei din jurul nostru" - Gelu 

Vlasin, scriitor, Spania 

"Stati acasa si de Paste, pentru ca va puteti ruga in liniste si de acasa. Si aici, la inceput 

autoritatile au crezut ca este o gluma, dar acum avem peste 100 de cazuri in orasel si 4 

decese" - Mihali Vasile, sofer de TIR, Italia. 

"Cei care sunteti acasa si care incercati sa treceti prin aceste momente grele, va rog sa 

respectati legea, regulile, si sa ramaneti cat puteti de pozitivi si de optimisti. Celor din linia intai 

vreau sa le spun ca le multumesc pentru sacrificiul lor si pentru eforturile lor. Celor care sunt 

http://m.ziare.com/diaspora/romanii-din-diaspora-stau-in-casa-de-paste-nu-vrem-sa-fiti-mai-putini-cand-ne-vom-reintoarce-acasa-video-1606550-font3
http://m.ziare.com/diaspora/romanii-din-diaspora-stau-in-casa-de-paste-nu-vrem-sa-fiti-mai-putini-cand-ne-vom-reintoarce-acasa-video-1606550-font3
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voluntari le spun ca este nevoie de noi pana la ultima clipa" - Loredana Musat, antreprenor, 

Anglia 

"Va dorim sa fiti bine si nu vrem sa fiti mai putini cand ne vom reintoarce acasa" - Gianina 

Fiordean, antreprenor, Franta 

 

 

 

Ministrul de Interne, Marcel Vela, prezent duminica seara la Vama Nadlac, a spus ca "diaspora 

a dat dovada de responsabilitate" privind intoarcerea in tara cu ocazia Pastelui, astfel ca 

romanii din strainatate au inteles sa ramana in tarile in care se afla. "Nu vom avea un val mare 

de romani" de Paste, a mai spus ministrul. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 

http://s2.ziareromania.ro/?mmid=50f0e56284fa8cde2a
http://s2.ziareromania.ro/?mmid=50f0e56284fa8cde2a
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DIASPORAHUB.RO - PLATFORMA UNDE POT CERE AJUTOR ROMÂNII DIN AFARA 

ȚĂRII AFECTAȚI DE CORONAVIRUS 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/romanii-din-afara-tarii-afectati-de-coronavirus-pot-cere-ajutor-

pe-diasporahub-ro-1607079 

 

 

 

Romanii aflati in afara tarii si care intampina dificultati din cauza pandemiei pot cere 

ajutorul pe plaforma diasporahub.ro. 

Astfel, romanii din diaspora pot solicita sprijin din partea autoritatilor, a ONG-urilor sau a 

grupurilor de actiune formate peste hotare si in functie de zona in care se afla vor fi directionati 

catre cele mai apropiate asociatii romanesti, biserici romanesti sau catre persoane fizice 

dispuse sa ofere asistenta, arata Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni pe Facebook. 

"Situatiile dificile pentru care romanii pot gasi sprijin prin intermediul platformei Diaspora Hub 

variaza de la consiliere psihologica online la ajutor pentru traduceri, asistenta pentru 

cumparaturi, sprijin pentru repatriere etc", transmit reprezentantii departamentului. 

Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni face apel catre asociatiile romanilor din 

strainatate, bisericile romanesti, grupurile de actiune care doresc sa ii sprijine pe romanii care 

au nevoie de ajutor sau de informatii sa se inscrie pe platforma. 

Inscrierile organizatiilor dispuse sa ajute se fac completand chestionarul ACESTA. 

 

 

Sursă: ziare.com 

 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/romanii-din-afara-tarii-afectati-de-coronavirus-pot-cere-ajutor-pe-diasporahub-ro-1607079
http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/romanii-din-afara-tarii-afectati-de-coronavirus-pot-cere-ajutor-pe-diasporahub-ro-1607079
https://diasporahub.ro/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcaBJGO4c5yKbYUwebcDtbL8mmAQKnDMjOWkqAJqm28JJi0g/viewform?fbclid=IwAR2nuAy82B3VBH1nCMUYHHF7shTcEefS0w6hhrcxYv9D_ill0I1-DJouSDU
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JURNALIȘTII ROMÂNI DIN DISPORA AU LANSAT CAMPANIA #NEPASA PA 

PLATFORMA ROZOOM PRESS 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/04/14/jurnalisti-romani-din-diaspora-au-lansat-campania-nepasa-

pe-platforma-rozoom-press--486856 

 

 

 

Un grup de ziarişti români stabiliţi în patru ţări europene au lansat campania "Ne Pasă", 

dedicată românilor din diaspora în contextul epidemiei de coronavirus. 

Campania face parte dintr-un proiect online născut la începutul lunii aprilie, din dorinţa de a 

oferi o informare corectă şi completă despre situaţia din ţările cele mai lovite de pandemie din 

Europa: Italia, Marea Britanie, Spania şi Franţa. 

Jurnaliştii respectivi sunt Ciprian Apetrei (jurnalist şi profesor, Franţa), Cornelia 

Crîşmaru (Italia), Miruna Căjvăneanu (Italia), Alina Harja (jurnalist şi scriitor, Londra), 

Anca Mihai (Italia), Gelu Vlaşin (jurnalist şi scriitor, Spania). 

Aflaţi în carantină, aceştia discută în mediul virtual despre viaţa de zi cu zi şi cum îşi 

desfăşoară activitatea pe timp de pandemie. Ei au decis să împărtăşească online cu publicul 

aceste întâlniri şi astfel s-a născut ideea de a fonda o platformă de ştiri şi comentarii din Italia, 

Spania, Anglia şi Franţa, numită RoZoom Press. 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/04/14/jurnalisti-romani-din-diaspora-au-lansat-campania-nepasa-pe-platforma-rozoom-press--486856
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/04/14/jurnalisti-romani-din-diaspora-au-lansat-campania-nepasa-pe-platforma-rozoom-press--486856
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Potrivit jurnalistei Anca Mihai, fost corespondent al AGERPRES în Italia, ideea 

platformei RoZoom Press s-a născut din necesitatea de a avea o privire de ansamblu 

asupra fenomenului global COVID-19, adunând într-un singur loc informaţiile de bază 

care sunt puse la dispoziţia ziariştilor din România şi românilor răspândiţi prin Europa. 

În cadrul campaniei "Ne Pasă" fondatorii RoZoom Press vor organiza o dezbatere pe 

platforma Zoom în fiecare săptămână pe teme de actualitate şi extind invitaţia colegilor din 

România care li se pot alătura cu informaţii primare. 

''Obiectivul nostru este acela de a limita răspândirea ştirilor false pentru că avem contacte 

directe cu autorităţile internaţionale şi putem verifica informaţiile. Este mare nevoie de o 

informare corectă şi acest lucru îl demonstrează şi mesajele primite, la doar câteva ore de la 

publicarea platformei, de la românii aflaţi în impas în diverse ţări. Ajutorul nostru concret este 

punerea acestora în legătură cu cine îi poate ajuta'', a declarat Anca Mihai pentru 

AGERPRES. 

Tema primei întâlniri a fost "sursele de informare". Următoarea dezbatere va fi transmisă live 

pe platforma Zoom miercuri 15 aprilie, de la 20:00 ora României, anunţă RoZoom Press într-

un comunicat de presă. Această întâlnire online va avea titlul ''Sunt românii din diaspora 

vinovaţi de epidemia din România?'', în contextul în care întoarcerea românilor din diaspora şi 

răspândirea virusului este o temă care a creat un adevărat clivaj în societate. 

''În calitate de jurnalişti profesionişti suntem cu atenţia sporită atât pe evenimentele din ţările în 

care trăim, cât şi pe ceea ce se întâmplă în România. Încercăm să filtrăm toate datele cu 

luciditate şi să ajutăm pe oricine să înţeleagă ce se întâmplă în jurul nostru'', a explicat Anca 

Mihai. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Irina 

Giurgiu) 

  

Sursa foto: RoZoom Press/facebook.com 

 

Sursă: agerpres.ro 

https://www.facebook.com/RoZoomPress/?__tn__=kC-R&eid=ARBPJsIH8NN8hb56EQ5lbv9bLH263FatEp0hheORg4oFtKEnoWo5k4NqiJBRN1L0CsRnMRgMed3ZIAsv&hc_ref=ARSBrhAvS9GFeEmuXfEtov3PUhBdbkqlTvXXZe3VFgtBync5x8LnqzzaZ1SSJR2hB4s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBzs9uKSWwl6JcNya1d846aXfJdI9Hh6rWdtsAa1di6b7HGJluP4D42iBrrmZBQjIezhMmPoQ5rNIhGIdrjvsaROsuz67SYmgzqL3jw4QJJONmHK0wCONUBUdllKoDkmrAhEK38zVMGSQJxhWu-uFTMNVHjmxdtmZsDcO0jujlhc2cvREBYjhu9N2FcLx5XpS3rpq8Nthu3qQ3Ycje7p8OZfJqjFYGdlNYLoYwziiUZyHvp5qLDjd7vQHYgxvV06rd-UeKLGRPJP1qZzxeO4LFEeaOfu2r9hjEO58I2N0CHhaVXt60H40UtriEej2ePgJe85KT-mbfM_0PbNjU&__xts__%5B1%5D=68.ARBXo5iV2n91ZfuLrAlwDGX2ceVuKhNr8BLcWp1fzco_IspCG31ONyXi9NLQdNIbh5t77jCCZbeVGdqf_Fh_9mbXeqmPYq2D0KoKmq6MW4uuiT72w8UOIPP41ALr4jRdJ3HMYzQqWDdyzcrCQIXAVldRgg-vFjXjiH0ANS88OzTcIOPyq4ueIta7RweXjtljPPdiJj1MHz6UIP7giMF2ugok3LfsFk781FiwZOKh7tuX__oCcKrRcq6BD2GIpm96GrrbvxHYIkwfg8H1lofOw4MutmRxLn_lgdUFCsneT8Vvfwi4jeQiumOWuiYQrG8bPROMq6ODgjxl_ZS5F3A
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OFICIAL - BILANȚUL ROMÂNILOR INFECTAȚI CU NOUL CORONAVIRUS ÎN 

STRĂINĂTATE: 58 DE OAMENI AU MURIT 

https://www.stiripesurse.ro/oficial-bilantul-romanilor-infectati-cu-noul-coronavirus-in-strainatate-58-de-oameni-au-

murit_1454462.html 

Autor: Lucian Negrea, Reporter 

 

 

 

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

de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 727 cetățeni români 

au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 422 în Italia, 196 în Spania, 26 

în Franța, 13 în Germania, 55 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în SUA, 2 în Austria, 2 în 

Belgia, 2 în Indonezia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg și Suedia. De la 

începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 58 de cetățeni 

români aflați în străinătate, 13 în Italia, 15 în Franța, 18 în Marea Britanie, 7 în Spania, 3 în 

Germania, unul în Belgia și unul în Suedia, au decedat. 

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 11 au fost declarați vindecați: 7 în 

Franța, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia. 

 

 

 

Sursă: stiripesurse.ro 

https://www.stiripesurse.ro/oficial-bilantul-romanilor-infectati-cu-noul-coronavirus-in-strainatate-58-de-oameni-au-murit_1454462.html
https://www.stiripesurse.ro/oficial-bilantul-romanilor-infectati-cu-noul-coronavirus-in-strainatate-58-de-oameni-au-murit_1454462.html
https://www.stiripesurse.ro/autori/lucian-negrea_7/
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COMUNICAT DE PRESĂ – REȚEAUA DE SOLIDARITATE 

https://www.agerpres.ro/stiri/2020/04/15/comunicat-de-presa-reteaua-de-solidaritate--487763 

Reţeaua de Solidaritate: peste 230 de medici şi o bibliotecă de resurse, la dispoziţia spitalelor 

şi autorităţilor 

Peste 230 de medici din linia întâi (ATI, boli infecţioase, pneumologi), din care 70 din diaspora, 

s-au alăturat, până în prezent, proiectului Reţeaua de Solidaritate. Zeci de ghiduri medicale şi 

protocoale din întreaga lume au fost incluse în biblioteca de resurse, multe dintre ele fiind puse 

la dispoziţia medicilor şi autorităţilor, într-un cadru de dialog oficial, pentru a putea fi preluate şi 

implementate şi în România. 

Reţeaua de Solidaritate este o mişcare civică şi socială, lansată în contextul COVID-19, având 

ca obiective: 

- conectarea românilor care au nevoie de ajutor în Europa cu cei care-l pot oferi. 

- abordarea individuală a cazurilor aflate în situaţie limită (situaţii medicale, alimente, transport, 

locuinţă) şi punerea lor în legătură cu autorităţile locale sau asociaţiile caritabile din regiunea 

respectivă şi/sau cu reprezentanţii autorităţilor române din ţara respectivă pentru consiliere, 

suport juridic şi eventual material, în funcţie de caz. 

- crearea unui spaţiu sigur de ascultare şi dialog între medici. Ascultarea stimulează 

solidaritatea - un catalizator esenţial al transformărilor sistemice prin forţa comunităţilor 

solidare. 

O componentă importantă a reţelei este comunitatea Medici solidari, care are în prezent 230 

de membri, dintre care 70 din diaspora, majoritatatea medici din prima linie (ATI, boli 

infecţioase, pneumologi). Aceştia schimbă informaţii oficiale/validate/implementate în spitalele 

în care lucrează, dar şi experienţa personală căpătată în ultimele săptămâni. În acest moment, 

în reţea sunt medici din România, Franţa, Elveţia, Germania, UK, Italia, Spania, Grecia, 

Olanda, Belgia, Cipru, Slovacia, Austria, Irlanda, Suedia, SUA şi Rep. Moldova (ţară care are 

nevoie de ajutor pentru că informaţiile sunt restricţionate de către autorităţi). 

Medicii solidari comunică permanent printr-un grup dedicat de WhatsApp (discuţii zilnice) şi 

https://www.agerpres.ro/stiri/2020/04/15/comunicat-de-presa-reteaua-de-solidaritate--487763
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participă la videoconferinţe săptămânale. De asemenea, un grup restrâns de 12 medici din 

prima linie organizează videoconferinţe zilnice şi colaborează online pentru filtrarea ghidurilor 

relevante şi validarea lor. Cu ajutorul medicilor, Reţeaua de Solidaritate a alcătuit o bibliotecă 

de resurse ştiinţifice şi validate, care conţine ghiduri, protocoale, bune practici din întreaga 

lume în domeniul managementului cazurilor COVID-19 (protocoale de testare, protecţie, 

ghiduri medicale, legislaţie, statistici, proceduri de decontaminare etc.) şi care au fost puse la 

dispoziţia medicilor şi autorităţilor din România, pentru a ajuta în lupta COVID-19 

(https://reteauadesolidaritate.com/). Începând din 23 martie 2020, când a fost lansată, 

secţiunea ghiduri şi protocoale terapeutice a fost accesată de peste 30.000 de utilizatori. 

"Împreună cu colegii din Europa am creat Reţeaua de Solidaritate şi încercăm prin această 

resursă să transmitem informaţii importante medicilor români, autorităţilor şi populaţiei. Este 

foarte important să se înţeleagă la toate nivelurile că primul pas necesar este prevenirea 

transmiterii acestei infecţii", a declarat Dr. Florin Puflea, medic specialist Terapie Intensivă în 

Verona, Italia. 

"Reţeaua de Solidaritate are în acest moment peste 230 de medici, o bună parte dintre ei care 

lucrează în prima linie în mai multe ţări din Europa şi chiar peste ocean dar şi medici din 

România cu care ne bucurăm să avem discuţii săptămânale. Pe site-ul 

www.retauadesolidaritate.com oamenii pot găsi o bibliotecă ce conţine foarte multe date 

ştiinţifice de ultimă oră pe care noi le folosim acum aici la Basel, în Elveţia", a afirmat Dr. 

Mihaela Sava, medic specialist Boli Infecţioase în Basel, Elveţia. 

Solidaritate: acţiuni deja implementate 

Până în prezent, au avut deja loc o serie de acţiuni, care să faciliteze schimbul de experienţă 

şi să contribuie la adoptarea unor protocoale şi ghiduri utile. În urmă cu câteva zile, Reţeaua 

de Solidaritate a organizat, în sistem teleconferinţă, o întâlnire între o delegaţie de medici ai 

spitalului italian în care lucrează şi şefii Unităţilor de Primiri Urgenţe (UPU) din România şi 

medici şefi şi specialişti în Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) din întreaga ţară. La întâlnire a 

participat şi secretarul de stat Raed Arafat. De asemenea, au avut loc discuţii între medici ATI 
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şi reprezentanţi ai Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI), pentru 

actualizarea ghidurilor româneşti deja în vigoare. 

În privinţa dialogului cu autorităţile, Reţeaua de Solidaritate îşi propune să transfere ghiduri şi 

protocoale traduse în limba română către Ministerul Sănătăţii spre implementare la nivel 

naţional. În grupul de medici solidari s-au alăturat deja reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi 

există un dialog constant cu reprezentanţi ai DSU, ai Preşedinţiei României, ai Societăţilor 

Ştiinţifice, prin informări oficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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DOCUMENT - GUVERNUL INSTITUIE CARANTINA LA DOMICILIU PENTRU OAMENII 

CONFIRMAȚI POZITIV ȘI CEI VENIȚI DIN ZONELE ROȘII 

https://www.stiripesurse.ro/document-guvernul-instituie-carantina-la-domiciliu-pentru-oamenii-confirmati-pozitiv-si-

cei-veniti-din-zonele-rosii_1453995.html 

Autor: Lucian Negrea, Reporter 

 

Ordinul nr. 622/2020 emis de Ministerul Sănătății răstoarnă întreaga situație din România. 

Conform acestui ordin, persoanele infectate cu noul coronavirus, dar care nu prezintă 

simptome, vor putea să se carantineze la domiciliu doar pe baza unei declarații pe proprie 

răspundere. Ordinul este publicat în Monitorul Oficial și produce efecte încă din data de 15 

aprilie. 

De asemenea, persoanele sosite în țară din zonele roșii vor putea da o declarație pe proprie 

răspundere și se vor carantina la domiciliu. Totodată, persoanele confirmate pozitiv, dar 

asimptomatice, vor putea să se carantineze la domiciliu. 

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, cel care gestionează criza coronavirusului în 

București, consideră că situația este una absolut ”halucinantă” și chiar dacă a discutat cu 

oficialii din Ministerul Sănătății, aceștia nu doresc să retragă acest ordin. 

”Este absolut halucinant! Oamenii ăștia strică tot ce s-a făcut până acum, toate eforturile. Cum 

să îi trimiți pe oamenii testați pozitiv la domiciliu, asta este ca și cum ar da drumul virusului pe 

stradă. Cer de urgență demisia ministrului Sănătății! Mă întreb ce o fi în capul acestui om, la ce 

se gândesc! Situația este extrem, extrem de gravă!”, ne-a precizat Aurelian Bădulescu. 

CONSULTAȚI AICI ORDINUL 622/2020 

Iată ce prevede Ordinul Ministerul Sănătății. 

(21) Se instituie măsura de carantină la domiciliu în condițiile prevăzute în Ordinul 

comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de 

Urgență, nr. 74.546/2020*), numai în situația în care spațiul permite carantina individuală 

sau în condiții de separare completă de restul locatarilor din același domiciliu, pe bază 

de declarație pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3, următoarelor categorii de 

https://www.stiripesurse.ro/document-guvernul-instituie-carantina-la-domiciliu-pentru-oamenii-confirmati-pozitiv-si-cei-veniti-din-zonele-rosii_1453995.html
https://www.stiripesurse.ro/document-guvernul-instituie-carantina-la-domiciliu-pentru-oamenii-confirmati-pozitiv-si-cei-veniti-din-zonele-rosii_1453995.html
https://www.stiripesurse.ro/autori/lucian-negrea_7/
https://media.stiripesurse.ro/other/202004/media-158702695619733700.pdf
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persoane: 

*) Ordinul comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații 

de Urgență 

nr. 74.546/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

a) persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu 

transmitere 

comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie); 

b) persoanele asimptomatice confirmate cu coronavirus (COVID-19); 

c) membri de familie asimptomatici confirmați cu coronavirus (COVID-19), care se 

carantinează la același domiciliu." 
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