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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Secretarul de stat MAE a reiterat importanţa consultării etnicilor români din 

Ucraina privind deciziile cu implicaţii majore 

2. Românii din Ucraina acuză ”un genocid cultural-lingvistic”: Acţiunile statului 

român în această perioadă au fost şi sunt mai mult decât modeste. Documentul 

destinat lui Klaus Iohannis 

3. Forum de afaceri România – Republica Moldova, desfășurat online: „România a 

fost și rămâne în continuare principalul partener economic al Republicii Moldova” 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 

4. Parohia românească Verona 1 organizează prima ediție a Școlii de Vară 

5. Românii, cei mai numeroşi străini din Italia. Populaţia Italiei s-a redus cu peste o 

jumătate de milion de locuitori în 5 ani (Istat) 

 

III. ACTUALITATE 

6. Secretarul de Stat Ovidiu Burduşa: „Educația în limba română rămâne o 

prioritate” 

7. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni vă invită la dialog! 

8. Coronavirus: Austria interzice de joi cursele aeriene directe din zece state, 

inclusiv din România 

9. Coronavirus: Secţia Consulară a Ambasadei României la Washington şi-a 

suspendat activitatea 
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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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SECRETARUL DE STAT MAE A REITERAT IMPORTANŢA CONSULTĂRII ETNICILOR 

ROMÂNI DIN UCRAINA PRIVIND DECIZIILE CU IMPLICAŢII MAJORE 

 

https://www.bucpress.eu/politica/secretarul-de-stat-mae-a-12427 

 

Secretarul de stat MAE Dan Neculăescu a reiterat importanţa consultării etnicilor români din 

Ucraina cu privire la toate deciziile care au implicaţii majore asupra acestora, inclusiv în ceea 

ce priveşte reforma administrativ-teritorială din Ucraina. 

 

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), transmis, vineri, AGERPRES, 

secretarul de stat pentru afaceri strategice Dan Neculăescu, co-preşedinte al părţii române a 

Comisiei interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecţia drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale, a avut vineri o videoconferinţă cu Svitlana Fomenko, 

ministru adjunct pentru integrare europeană în cadrul Ministerului Culturii şi Politicii 

Informaţionale din Ucraina, co-preşedinte al părţii ucrainene a Comisiei. 

 

"În cadrul discuţiei, secretarul de stat Dan Neculăescu a subliniat că România urmăreşte 

aplicarea deplină a normelor şi standardelor internaţionale relevante în domeniul protecţiei 

drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în vederea respectării şi promovării 

identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii române 

din Ucraina şi a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene din România. De asemenea, a 

reiterat importanţa deosebită a consultării etnicilor români din Ucraina cu privire la toate 

deciziile care au implicaţii majore asupra acestora, inclusiv în ceea ce priveşte reforma 

administrativ-teritorială din Ucraina", informează MAE. 

 

Conform sursei citate, la rândul său, ministrul adjunct Svitlana Fomenko a evidenţiat 

determinarea părţii ucrainene de a coopera cu partea română în vederea identificării de soluţii 

durabile menite să răspundă preocupărilor persoanelor aparţinând minorităţii române din 

Ucraina. 

https://www.bucpress.eu/politica/secretarul-de-stat-mae-a-12427
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Discuţiile dintre cei doi co-preşedinţi au avut loc ca urmare a convorbirilor telefonice repetate 

purtate în perioada martie-iunie 2020 între miniştrii de externe român şi ucrainean, Bogdan 

Aurescu şi Dmytro Kuleba. În cadrul acestor convorbiri telefonice, cei doi miniştri au convenit, 

la propunerea părţii române, să fie reluată activitatea Comisiei şi, în acest scop, să aibă loc 

discuţii la nivelul co-secretarilor şi co-preşedinţilor Comisiei. MAE reaminteşte că în cadrul 

convorbirilor dintre cei doi miniştri au fost abordate şi aspecte relevante privind dreptul la 

educaţie în limba română al persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, precum şi 

alte teme de interes circumscrise problematicii protejării drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţii române, inclusiv în contextul reformei administrative din ţara vecină. 

 

Discuţiile de vineri la nivelul co-preşedinţilor Comisiei au vizat continuarea şi aprofundarea 

convorbirilor dintre cei doi miniştri pe teme de interes circumscrise problematicii protejării 

drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina şi, respectiv, minorităţii 

ucrainene din România, fiind realizată după derularea discuţiei la nivel de co-secretari ai 

Comisiei care a avut loc săptămâna trecută. 

 

Cu acest prilej, co-preşedintele român a reiterat necesitatea reluării cât mai rapide a lucrărilor 

Comisiei şi a reiterat disponibilitatea părţii române de a se angaja într-un dialog constructiv şi 

de a conferi consecvenţă activităţii acestui mecanism, la toate nivelurile de lucru. 

 

Comisia interguvernamentală mixtă româno-ucraineană privind protecţia persoanelor 

minorităţilor naţionale a fost instituită în baza prevederilor articolului 13 al Tratatului cu privire 

la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, semnat pe 2 iunie 1997. 

Acesta este principalul cadru bilateral de consultare şi colaborare în vederea îndeplinirii 

angajamentelor asumate de cele două state în ceea ce priveşte menţinerea şi dezvoltarea 

identităţii etnice, lingvistice, religioase şi culturale a persoanelor aparţinând minorităţii române 

din Ucraina şi a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene din România. 
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Comisia are întruniri organizate alternativ în România şi în Ucraina, anual. Până în prezent au 

avut loc şapte sesiuni: 10-12 noiembrie 1998 (Bucureşti), 25-26 noiembrie 1999 (Kiev), 17-18 

mai 2001 (Bucureşti), octombrie - decembrie 2002 (la Bucureşti, respectiv Cernăuţi), noiembrie 

2006 (Bucureşti), septembrie 2017 (Kiev), decembrie 2018 (Bucureşti), a adăugat MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.bucpress.eu 

 

http://www.bucpress.eu/
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Românii din Ucraina acuză ”un genocid cultural-lingvistic”: Acţiunile statului român în 

această perioadă au fost şi sunt mai mult decât modeste. Documentul destinat lui Klaus 

Iohannis 

 

https://rgnpress.ro/2020/07/17/romanii-din-ucraina-acuza-un-genocid-cultural-lingvistic-actiunile-statului-

roman-in-aceasta-perioada-au-fost-si-sunt-mai-mult-decat-modeste-documentul-destinat-lui-klaus-iohannis/ 

 

Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina a adresat autorităţilor de la Bucureşti mai multe 

memorii în care reclamă încălcarea, de către autorităţile de la Kiev, a dreptului la educaţie în 

limba maternă acuzând ”un genocid cultural-lingvistic” şi remarcă faptul că acţiunile statului 

român în această perioadă au fost şi sunt ”mai mult decât modeste”, în condiţiile în care alte 

state, precum Ungaria şi Bulgaria, au încheiat acorduri cu Kievul pentru asigurarea respectării 

drepturilor propriilor comunităţi de pe teritoriul ucrainean, transmite Romanian Global News 

citând un documentar de presă. 

Ei consideră imperios necesar ca România să-şi revizuiască atitudinea faţă de comunitatea 

românească din Ucraina. Comunitatea românească s-a adresat în mai autorităţilor urcrainene, 

iar în luna iunie a scris comisiilor pentru românii din afara graniţelor şi comisiilor de politică 

externă din Parlament, preşedinţilor celor două Camere, premierului, ministrului de Externe şi 

au pregătit un document în care îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis o audienţă, reliterând 

de fapt cererea şi argumentele similare celor adresate în ianuarie şefului statului. ”În discursul 

public din Ucraina s-a creat imaginea faptului că doar Ungaria, Polonia şi Rusia au de obiectat 

faţă de politica asimilaţionistă ucraineană, în timp ce România e mulţumită de ceea ce se 

întâmplă”, este argumentul românilor din Ucraina, 

În scrisoarea adresată în 4 iunie preşedintelui Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării, Viorel Badea, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, ministrului de Externe, 

preşedinţilor comisiilor de politică externă din cele două Camere Consiliul Naţional al 

Românilor din Ucraina (CNRU) acuză ”preconizata fărâmiţare a comunităţii româneşti” prin 

reforma administrativ-teritorială în curs de desfăşurare şi ”violarea grosolană a dreptului 

constituţional al cetăţenilor de etnie română la educaţie în limba maternă”. 

https://rgnpress.ro/2020/07/17/romanii-din-ucraina-acuza-un-genocid-cultural-lingvistic-actiunile-statului-roman-in-aceasta-perioada-au-fost-si-sunt-mai-mult-decat-modeste-documentul-destinat-lui-klaus-iohannis/
https://rgnpress.ro/2020/07/17/romanii-din-ucraina-acuza-un-genocid-cultural-lingvistic-actiunile-statului-roman-in-aceasta-perioada-au-fost-si-sunt-mai-mult-decat-modeste-documentul-destinat-lui-klaus-iohannis/
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Referitor la reforma administrativă, românii din Ucraina afirmă că în prezent comunitatea 

românească locuieşte compact în patru din cele 11 raioane ale regiunii Cernăuţi, iar ca urmare 

a proiectelor de reformă administrativă aflate în curs de analiză, regiunea s-ar împărţi în 3 sau 

4 macroraioane, în care românii vor reprezenta 10% din populaţie, ceea ce are drept 

consecinţă faptul că nu vor mai avea nicun reprezentant în Rada Supremă şi o 

subreprezentare la nivel local, neputând astfel să-şi apere drepturile la educaţie, la folosirea 

limbii materne, identitare, garantate de Constituţie. iar asmiliarea va deveni ireversibilă. 

Dând ca exemplu înţelegerile Ungariei (privind păstrarea limbii materne în şcolile comunităţii 

maghiare) şi Bulgariei (privind păstrarea unităţii comunităţii bulgare în cadrul reformei teritorial-

administrative) cu Ucraina, comunitatea românească cere autorităţilor de la Bucureşti să 

negocieze şi să semneze acorduri similare. Românii din Ucraina cer ca problema 

învăţământului în limba română să fie rezolvată după modelul celei pentru maghiarii din 

Ucraina. 

De asemenea, solicită adoptarea unei Declaraţii a Parlamentului privitoare la Legea educaţiei 

din Ucraina. 

RASPUNSUL COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării a discutat în 10 iunie documentul 

transmis de comunitatea românească din Ucraina. 

”Ca urmare a deciziei luate în cadrul şednţei, solicitarea dumneavoastră a fost transmisă 

Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării spre analiză şi elaborarea 

unui punct de vedere pe această speţă”, se arată în răspunsul transmis Consiliului Naţional al 

Românilor din Ucraina de preşedintele comisiei, senatorul Viorel Badea. 

RĂSPUNSUL COMISIEI DE POLITICĂ EXTERNĂ DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

În 24 iunie, şi Comisia de politică externă a Camerei a transmis un răspuns Consiliului Naţional 

al Românilor din Ucraina în care afirmă că unele aspecte semnalate erau deja cunoscute şi se 

declară preocupată de soluţioarea ”probelemelor cu care se confruntă minorităţile etnice din 

afara graniţelor”, invocând Declaraţia Parlamentului României referitoare la adoptarea Legii 

educaţiei în Ucraina, audierea ministrului de Externe în legătură cu acest subiect, declaraţii de 

presă şi numeroase luări de poziţie, ”demersuri care vor continua atât timp cât va fi necesar”. 
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”Vă asigur că vorm analiza şi dezbate în Comisie solicitările CNRU, iar ca deputat voi prezenta 

o declaraţie politică în plenul Parlamentului în vederea respectării drepturilor fundamentale ale 

minorităţilor din Ucraina, în special dreptul la educaţie în limba maternă. Avem convingerea că 

autorităţile statului român, la nivel guvernamental şi parlamentar, vor depune eforturi concrete 

pentru iniţierea unui dialog eficient cu factorii decizionali la cel mai înalt nivel din Ucraina 

pentru deschiderea şi soluţionarea cât mai urgentă a problemelor cu care se confruntă 

minorităţile naţionale din Ucraina”, afirmă preşedintele comisiei, Biro Rozalia Ibolya, în 

răspunsul transmis CNRU. 

Conform site-ului Camerei Deputaţilor, Biro Rozalia Ibolya nu a făcut încă nicio declaraţie sau 

interpelare cu acest subiect. 

DOCUMENTUL DESTINAT PREŞEDINTELUI KLAUS IOHANNIS 

Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina urmează să depună şi la Preşedinţie un document 

referitor la situaţia comunităţii româneşti, în care reiau solicitarea de a fi primiţi de preşedinte, 

precum şi argumentele dintr-un memoriu similar depus în 6 ianuarie la Preşedinţie de Centrul 

”Eudoxiu Hurmuzachi”. 

”Subsemnaţii, reprezentanţi legali ai mediului asociativ românesc din Ucraina, întruniţi în 

Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina, vă adresăm frăţeasca rugăminte de a interveni 

pentru stoparea genocidului cultural-lingvistic la care comunitatea românească din Ucraina 

este supusă de aproape 30 de ani, dar care a luat o deosebită amploare după evenimentele 

din 2014, de când Ucraina şi-a declarat oficial cursul de integrare europeană şi de asumare a 

valorilor general-europene”, scriu reprezentanţii românilor din Ucraina. 

Ei reclamă că românii din Ucraina, care sunt aproximativ 500.000, a doua minoritate naţională 

în ţară după cea rusă, ”sunt supuşi unui proces sistematic bine organizat, la toate nivelele 

politicii de stat, de ucrainizare forţată, sens în care a fost adoptată şi legislaţia necesară”. 

Ei argumenează că prevederile din Constituţia Ucrainei, Declaraţia drepturilor minorităţilor din 

Ucraina ”au rămas literă goală”, Tratatul politic de bază între România şi Ucraina nu mai e 

considerat o obligaţie pe care statul urcainean să o respecte. Românii din Ucraina susţin că 

cea mai bună dovadă a politicii de asimilare forţată o reprezintă scăderea numărului de şcoli, 

de la 123 la începutul anilor 90, la 71 în prezent, iar ”destrămarea sistemului de învăţământ 
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duce implicit la pierderea limbii române”. 

De asemenea, membrii conducerii Consiliului Naţional al Românilor din Ucraina vorbesc 

despre marginalizarea românilor din administraţie şi despre faptul că rezultatele 

referendumurilor privind revenirea la denumirile istorice ale localităţilor nu sunt recunoscute, 

despre numirea unor directori ucraineni în şcolile româneşti şi despre destituirea celor care 

refuză să deschidă clase ucrainene paralele, lichidarea şcolilor fără consultarea comunităţilor, 

”promovarea moldovenismului politic şi a limbii moldoveneşti”, promovarea unei imagini false a 

României în presă, interzicerea şi cenzurarea cărţilor din România şi din Republica Moldova. 

”Acţiunile statului român în această perioadă au fost şi sunt mai mult decât modeste”, afirmă 

ei, criticând faptul că de 16 ani statul român nu reuşeşte să deschidă un Institut Cultural 

Român la Kiev, cu o reprezentanţă la Cernăuţi, deşi există o decizie în acest sens din 2004, 

dar şi faptul că de 30 de ani statul român nu reuşeşte să restaureze casa lui Aron Pumnul. 

Ei invocă situaţia comunităţii maghiare din Ucraina, care nu doar că nu a pierdut nimic, dar, cu 

ajutor statului maghiar, şi-a ameliorat semnificativ situaţia. 

”În discursul public din Ucraina s-a creat imaginea faptului că doar Ungaria, Polonia şi Rusia 

au de obiectat faţă de politica asimilaţionistă ucraineană, în timp ce România e mulţumită de 

ceea ce se întâmplă”, afirmă Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina 

”În aceste condiţii, este imperios necesar ca România să-şi revizuiască atitudinea faţă de 

comunitatea românească din Ucraina înţelegând că doar măsurile urgente pot să salveze de la 

dispariţie o comunitate istorică bine conservată. Este cazul de a crea o celulă de criză pentru 

coordonarea tuturor activităţilor Deschiderea ICR-ului la Kiev, cu reprezentanţe funcţionale la 

Cernăuţi, Slatina şi Ismail nu mai poate fi amânată. România nu poate tolera la nesfârşit 

atittudinea în forţă a autorităţilor ucrainene de a ne asimila prin toate mijloacele. niciun alt 

interes şi nicio altă posibilă influenţă din exterior nu pot justifica dispariţia unei comunităţi. Noi 

nu dorim să ajungem în situaţia confraţilor din Valea Timocului, pentru ca apoi să ne 

deplângem soarta”, scriu Românii din Ucraina. 

Ei precizează că nu cer nimic în plus faţă de ceea ce permit Constituţia şi bunul simţ. 

”Ţara trebuie să ne audă în clipele grele”, afirmă reprezentanţii românilor din Ucraina, 

soilicitând sprijinul urgent al statului român pentru a-şi păstra identitatea naţională. 
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Ei solicită o audienţă la preşedinte ”pentru o discuţie concretă asupra modaităţilor deacţiune 

menite să păstreze şi să promoveze identitatea românească din Ucraina. 

CENTRUL CULTURAL ROMÂN ”EUDOCIU HURMUZACHI A DEPUS UN MEMORIU LA 

PREŞEDINŢIE ÎN LUNA IANUARIE 

În 6 ianuarie, reprezentanţii Centrului ”Eudoxiu Hurmuzachi” au depus la Preşedinţia României 

un document în care vorbesc despre ”pericolul de dezintegrare, desnaţionalizare şi dispariţie 

rapidă” care ameninţă comunitatea românească din Ucraina, adfirmând că învăţământul în 

limba română este în pragul colapsului. 

SOLICITAREA ADRESATĂ AUTORITĂŢILOR DE LA KIEV 

Conform Agenţiei BucPress din Cernăuţi, în data de 28 mai Consiliul Naţional al Românilor din 

Ucraina (CNRU a solicitat autorităţilor centrale şi locale să nu permită divizarea comunităţii 

româneşti în cadrul reformei administrativ-teritoriale. 

Într-un memoriu al CNRU, adresat preşedintelui, premierului din Ucraina, şefului parlamentului, 

guvernatorului regiunii Cernăuţi, şefului Consiliului Regional şi parlamentarului Gheorghe 

Mazuraşu, li se solicită să nu admită divizarea administrativ-teritorială a românilor. 

„Cele patru raioane cu populaţie compactă românească în cadrul reformei administrativ-

teritoriale în regiunea Cernăuţi să fie incluse într-un singură unitate administrativ–teritorială 

(aşa-numitul macro-raion)”, propune CNRU. 

„Includerea artificială a teritoriului locuit compact cu minoritatea românească în componenţa 

unor macro-raioane diferite va determina o asimilare forţată, fapt ce intră în contradicţie cu 

obligaţiile internaţionale asumate benevol de Ucraina. Menţionăm că în contextul nerezolvării 

problemei privind predarea în limba maternă în şcolile minorităţilor naţionale, creată de 

guvernarea anterioară, în loc să se dezamorseze starea conflictuală, scenariul care se 

conturează poate deveni un motiv pentru agravarea situaţiei interetnice într-un ţinut cunoscut 

ca fiind tolerant”, potrivit Memoriului. 

CNRU are o conducere colectivă, constituit în Comitetul Coordonator, compus din 7 membri. 

Hotărârea Comitetului coordonator este adoptată prin majoritate simplă de voturi. Comitetul 

coordonator va reprezenta, cu drepturi depline, CNRU în relaţiile sale cu terţii, atât în Ucraina, 

cât şi în exteriorul ţării. La 22 februarie 2020, în timpul Adunării Generale CNRU, au fost aleşi 
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7 membri ai Comitetul Coordonator. 

Din CNRU fac parte: Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, Editura 

„Alexandru cel Bun” din Cernăuţi, Societatea „Golgota” a românilor din Ucraina, Asociaţia 

ştiinţifico-pedagogică „Aron Pumnul” din Cernăuţi, Centrului Media BucPress – asociaţia 

jurnaliştilor români din Ucraina, Liga Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuţi, 

Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi, Asociaţia Tinerilor Români din Transcarpatia, 

Fundaţia de Binefacere „Casa Limbii Române” din Cernăuţi, Societatea pentru Cultură şi 

Literatură în Bucovina „Mihai Eminescu”, Societatea pentru Cultură Română „Grigore Nandriş” 

din Mahala, Societatea Bibliotecarilor Bucovineni, Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie 

Română din regiunea Cernăuţi, Asociaţia „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa, 

Asociaţia „Malanca” din Crasna, Asociaţia „Anastasia” din Ciudei, Asociaţia Cadrelor Didactice 

de Etnie Română din regiunea Odesa, Asociaţia Naţional-Cuturală „Valul lui Traian” din 

regiunea Odesa, Societatea „Petru Movilă” din Kiev ş.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://rgnpress.ro/  

 

https://rgnpress.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 

FORUM DE AFACERI ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA, DESFĂȘURAT ONLINE: 

„ROMÂNIA A FOST ȘI RĂMÂNE ÎN CONTINUARE PRINCIPALUL PARTENER ECONOMIC 

AL REPUBLICII MOLDOVA” 

 

https://rgnpress.ro/2020/07/16/forum-de-afaceri-romania-republica-moldova-desfasurat-online-romania-

a-fost-si-ramane-in-continuare-principalul-partener-economic-al-republicii-moldova/ 

 

În data de 15 iulie a avut loc Forumul online de afaceri România – Republica Moldova, cu 

participarea lui Ovidiu Ioan Silaghi, secretar general al Camerei de Comerț și Industrie a 

României, Sergiu Harea, președinte al Camerei de Comerț şi Industrie a Republicii Moldova, 

Adrian Sârbu, ministrul plenipotențiar în cadrul Ambasadei României în R. Moldova, Emil 

Jacotă, ministru consilier, însărcinat cu afaceri de la Ambasada Republicii Moldova în 

România, transmite Romanian Global News. 

Subiectele abordate au vizat consolidarea şi extinderea relațiilor comercial-economice dintre 

cele două state românești, identificarea modalităților existente de a depăși consecințele 

negative ale Covid-19 asupra comerțului bilateral, stabilirea contactelor directe între oamenii 

de afaceri de pe cele două maluri ale Prutului. 

Domeniile de interes au fost preponderent axate pe sectorul agroalimentar, inclusiv viticultură, 

și industria ușoară, întâlnirile B2B fiind organizate în spații virtuale individualizate, în cadrul 

cărora firmele au avut prestabilite intervale de timp. Prin acest eveniment, s-a urmărit 

promovarea mediului privat, în mod deosebit a IMM-urilor, avându-se în vedere experienţa 

României în contextul european. 

 

„Forumul de afaceri România – Republica Moldova este un prilej de a reitera bunele relaţii de 

cooperare dintre ţările noastre, în plan diplomatic, economic şi comercial și de a continua 

sprijinul oferit de România pentru asigurarea unui parcurs european Republicii Moldova. 

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial și cel mai mare investitor din 

Moldova. În anul 2018, schimburile comerciale cu UE au reprezentat 70% din totalul 

exporturilor moldovenești și 56% din comerț. Se impune o intensificare a schimbului de 

https://rgnpress.ro/2020/07/16/forum-de-afaceri-romania-republica-moldova-desfasurat-online-romania-a-fost-si-ramane-in-continuare-principalul-partener-economic-al-republicii-moldova/
https://rgnpress.ro/2020/07/16/forum-de-afaceri-romania-republica-moldova-desfasurat-online-romania-a-fost-si-ramane-in-continuare-principalul-partener-economic-al-republicii-moldova/
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informații de afaceri, o încurajare a companiilor din Republica Moldova de a accesa piața din 

România, cu accent pe regiunea de Vest a țării. Moldova trebuie să continue armonizarea 

reglementărilor cu UE, întrucât acest lucru presupune îmbunătățirea accesului companiilor 

moldovenești pe piața europeană”, a declarat Ovidiu Silaghi, citat de www.ziarulnational.md. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://rgnpress.ro/  
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PAROHIA ROMÂNEASCĂ VERONA 1 ORGANIZEAZĂ PRIMA EDIȚIE A ȘCOLII DE VARĂ 

 

https://rgnpress.ro/2020/07/14/parohia-romaneasca-verona-1-organizeaza-prima-editie-a-scolii-de-

vara/ 

 

Parohia românească Verona 1 organizează prima ediție a Școlii de Vară pentru copiii parohiei. 

Aceasta face parte din proiectele cu caracter educativ ale Episcopiei Ortodoxe Române a 

Italiei, și are un dublu scop: ajutorarea familiilor în care ambii părinți muncesc și n-au cu cine 

lăsa copiii acasă, dar și cristalizarea cunoștințelor dobândite în cadrul Școlii Duminicale, care, 

începând cu luna martie, a trebuit să-și desfășoare activitatea on-line, transmite Pr. Gabor 

Codrea preluat de Romanian Global News. 

Propunem o serie de activități menite să consolideze conștiința apartenenței eccleziale, o 

participare activă la viața parohială, dar și apropierea copiilor de moștenirea noastră culturală, 

care, din motive obiective lesne de înțeles, tinde să se disipeze în mediul în care am ales să 

trăim și să muncim. 

Fără a avea rigoarea orelor de curs școlare, propunem copiilor câteva lecții-ipostaze culturale, 

pentru ca aceștia, la sfârșitul școlii, să rămână în minte și în suflet măcar cu un pic mai mult 

decât ceea ce știau înainte. Astfel, copiii vor lua parte zilnic la un program educațional împărțit, 

ca desfășurare și modalitate, în două momente: dimineața vor avea loc o serie de prelegeri și 

activități interactive cu caracter preponderent teoretic, urmând ca, în a doua parte a zilei, ei să 

participe la un laborator de creație (și studiu) a icoanei. 

Deși am intitulat-o “școală”, intenția noastră nu este aceea de a face „școală în vacanță”, ci 

aceea de a valoriza vacanța, dându-i un caracter educativ. Nu se pun note și nu se face o 

evaluare generală, interacțiunea cu acest program rămânând la aprecierea și plăcerea fiecărui 

copil în parte. Toate activitățile zilei vor începe și se vor termina cu rugăciune. 

Obiectivele noastre sunt: 

 

Însușirea unui comportament creștin și a unei fundamentări a credinței. 

 

https://rgnpress.ro/2020/07/14/parohia-romaneasca-verona-1-organizeaza-prima-editie-a-scolii-de-vara/
https://rgnpress.ro/2020/07/14/parohia-romaneasca-verona-1-organizeaza-prima-editie-a-scolii-de-vara/
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Însușirea unor deprinderi de comunicare corectă în limba română (este știut faptul că o bună 

parte dintre copiii români preferă să comunice preponderent sau doar în limba italiană; din 

experiența noastră anterioară putem spune că acest tip de activitate garantează rezultate 

optime în acest sens); 

Realizarea unei icoane (înțelegerea tehnicilor și interpretarea icoanei); 

Dobândirea unei anumite autonomii în activitățile cotidiene familiare copilului. 

Coordonatorii proiectului sunt: prof. Aurica Munteanu, diac. Gheorghe Manole, prof. Eralia 

Manole și prof. Elena Tărâță. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://rgnpress.ro/  

 

https://rgnpress.ro/
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Românii, cei mai numeroşi străini din Italia. Populaţia Italiei s-a redus cu peste o 

jumătate de milion de locuitori în 5 ani (Istat) 

 

https://rgnpress.ro/2020/07/14/romanii-cei-mai-numerosi-straini-din-italia-populatia-italiei-s-a-redus-cu-

peste-o-jumatate-de-milion-de-locuitori-in-5-ani-istat/ 

 

Populaţia Italiei s-a redus cu peste o jumătate de milion de locuitori într-un interval de cinci ani, 

odată cu scăderea natalităţii şi creşterea emigraţiei, ce nu au fost compensate de sosirile de 

cetăţeni străini, a comunicat luni Institutul naţional de statistică (Istat), transmite AFP, preluat 

de Romanian Global News. 

Grupul cel mai numeros de străini rezidenţi în Italia îl formează românii (1,208 milioane), 

urmaţi de albanezi (441.000), marocani (432.000), chinezi (305.000) şi ucraineni (240.000), toţi 

aceştia formând aproape jumătate din numărul total al străinilor. 

‘La 31 decembrie 2019, populaţia rezidentă în Italia era de 60.244.639 de persoane, cu 

aproape 189.000 mai puţin decât la începutul anului. Faţă de aceeaşi dată din 2014, ea s-a 

redus cu 551.000 persoane, confirmând menţinerea scăderii demografice care a caracterizat 

aceşti ultimi cinci ani’, scrie Istat. 

Acesta anunţă un ‘nou record negativ de naşteri’, după cel din 2018: doar 420.170, cu circa 

19.000 mai puţine în interval de un an. 

‘Dinamica naturală negativă a populaţiei continuă şi înregistrează încă o dată un deficit 

semnificativ în ”substituţia naturală” între nou-născuţi şi decedaţi, în linie cu tendinţa negativă 

de mai mulţi ani’, adăugă Istat, potrivit căruia numărul persoanelor decedate l-a depăşit cu 

214.000 pe cel al nou-născuţilor în 2019. 

Populaţia italiană este ‘caracterizată de o îmbătrânire demografică accentuată’, iar sosirile de 

străini, care ‘vor încetini’, nu pot decât să ‘atenueze’ scăderea demografică, menţionează Istat. 

Conform statisticilor, Italia găzduieşte pe teritoriul său cetăţeni de 194 de naţionalităţi, dintre 

care 50 cu cel puţin 10.000 de rezidenţi. 

 

Sursa: https://rgnpress.ro/ 

https://rgnpress.ro/2020/07/14/romanii-cei-mai-numerosi-straini-din-italia-populatia-italiei-s-a-redus-cu-peste-o-jumatate-de-milion-de-locuitori-in-5-ani-istat/
https://rgnpress.ro/2020/07/14/romanii-cei-mai-numerosi-straini-din-italia-populatia-italiei-s-a-redus-cu-peste-o-jumatate-de-milion-de-locuitori-in-5-ani-istat/
https://rgnpress.ro/
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SECRETARUL DE STAT OVIDIU BURDUŞA: „EDUCAȚIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ RĂMÂNE O 

PRIORITATE” 

 

https://rgnpress.ro/2020/07/14/secretarul-de-stat-ovidiu-burdusa-educatia-in-limba-romana-

ramane-o-prioritate/ 

 

Realizator (Luminița Voinea): Educaţia în limba română rămâne o prioritate pentru 

Departamentul Românilor de Pretutindeni. Secretarul de stat Ovidiu Burduşa s-a aflat în 

mijlocul românilor din Grecia şi Franţa pentru a le face cunoscute proiectele şi programele cu 

finanţare nerambursabilă de care pot beneficia. Totodată, oficialii de la Bucureşti au donat 

manuale şi cărţi în limba română şi urmează să trimită în comunităţi computere, tablle şi 

proiectoare pentru a oferi suportul necesar pentru învăţământul în limba română. Secretarul de 

stat la Departamentul Românilor de Pretutindeni, Ovidiu Burduşa, a vorbit despre concluziile 

vizitei în comunităţile de români din Grecia şi Franţa. 

 

Ovidiu Burduşa: Sunt bucuros că am reuşit să mă aflu fizic alături de românii din afara 

graniţelor, aşa cum plănuisem înainte de pandemie. Ultimele luni au fost un test al rezistenţei 

şi al solidarităţii şi pentru asta vreau să îi felicit. Recent m-am deplasat în Franţa şi Grecia şi 

trebuie să vă spun din start că avem doi ambasadori de excepţie în aceste ţări, Luca Niculescu 

în Franţa şi George Ciamba în Grecia. Am ajuns în trei zone în care nu a mai fost până în 

acest moment nici un demnitar român. Şi aici mă refer la comunităţile de români din Bretania, 

din Creta şi din Sparta. Problemele care ne-au fost semnalate au fost în principal de natură 

consulară, dar şi aspecte care ţin de promovarea şi menţinerea limbii române, cum ar fi 

necesitatea achiziţionării de spaţii pentru şcoli şi ateliere de limba română, dar şi elaborarea 

de manuale de limbă română şi cărţi pentru dotarea bibliotecilor româneşti din afara graniţelor. 

Realizator: Şi aţi reuşit din această perspectivă să discutaţi idei, proiecte concrete, să 

deblocaţi într-un fel lucrurile, probleme la nivelul comunităţilor? 

 

https://rgnpress.ro/2020/07/14/secretarul-de-stat-ovidiu-burdusa-educatia-in-limba-romana-ramane-o-prioritate/
https://rgnpress.ro/2020/07/14/secretarul-de-stat-ovidiu-burdusa-educatia-in-limba-romana-ramane-o-prioritate/
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Ovidiu Burduşa: Bineînţeles că în scurt timp vom da drumul la cea de a doua sesiune de 

finanțare. I-am încurajat să depună proiecte la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. 

Avem interesul de a primi cât mai multe proiecte la departament, pentru că dacă ai un număr 

foarte mare de primiri, atunci bănuiesc că şi aria de selecţie creşte. 

Realizator: Ce disponibilitate au românii din zonele vizitate de a se solidariza şi de a colabora, 

mai precis de a se aduna poate în jurul unor idei în folosul comunităţii? Concret, către ce merg 

priorităţile lor? 

 

Ovidiu Burduşa: Am cunoscut români foarte implicaţi în viaţa de zi cu zi a societăţii. I-am 

încurajat să colaboreze cât mai mult pentru o mai bună coeziune a comunităţii, să realizeze 

constant schimburi de bune practici, mai ales în ceea ce priveşte depunerea de proiecte cu 

finanţare nerambursabilă la DRP. 

 

Realizator: Aţi participat, domnule secretar de stat, şi la slujbele religioase în regiunea 

Bretania. Reuşeşte Biserica Ortodoxă să îi adune pe români să creeze un spaţiu nu numai 

religios, dar poate şi al dialogului, al comuniunii? 

 

Ovidiu Burduşa: Da, desigur, am participat la Sfânta Liturghie de la Parohia Ortodoxă Română 

Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana din Rennes. Biserica este un spaţiu care aduce împreună zi de zi 

românii din regiune, nu doar din punct de vedere religios, ci este un adevărat spaţiu în care 

aceştia se simt în contact cu România. Se întâlnesc aici, discută, împărtăşesc idei, îşi schimbă 

locuri de muncă uneori, vorbesc de experienţele lor. În cadrul vizitei oficiale m-am alăturat 

credincioşilor români la Sfânta Liturghie de la Parohia Sfinţii Trei Ierarhi din Paris, unde am 

avut acelaşi sentiment de unitate. Trebuie să vă spun că m-am pregătit să merg la o biserică 

obişnuită şi am găsit acolo un adevărat centru social. Am discutat cu cei prezenţi despre cum 

poate veni departamentul pe care îl conduc în întâmpinarea nevoilor românilor din Paris şi nu 

numai. 

 

Realizator: Şi ce soluţii aţi găsit? 
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Ovidiu Burduşa: Noi vom avea în viitorul apropiat o serie de proiecte proprii de ajutorare a 

asociaţiilor şi clerului român din diaspora şi şcolilor româneşti bineînţeles, putem veni în ajutor 

cu un calculator, putem veni în ajutor cu o tablă şi chiar cu un retroproiector. 

Realizator: Aţi fost printre românii din comunităţi după această perioadă grea, critică, dură 

pentru ei, sunt departe de ţară, unii au fost nevoiţi să stea în carantină când au venit în 

România. Cum i-aţi găsit pe românii de acolo, sunt îngrijoraţi, se tem, care este atmosfera? 

 

Ovidiu Burduşa: În Atena şi Salonic am avut şansa să vizitez mai multe şcoli de limba română. 

Am donat cărţi şi manuale menite să îi ajute pe cei mici în noul an şcolar. Educaţia, după cum 

ştiţi, este un domeniu prioritar la DRP în vederea menţinerii şi promovării limbii române ca 

element identitar. Anul acesta avem şase proiecte din Grecia care au beneficiat de finanţare 

din partea DRP, toate şase fiind pe domeniul educaţie, o asociaţie din Salonic şi cinci de 

Atena. Fondatorii şcolilor de limba română pe care i-am vizitat, au evidenţiat necesitatea 

identificării unor spaţii pentru şcolile din Salonic şi Atena. De asemenea, în cadrul deplasării în 

Sparta am avut discuţii cu românii de acolo despre oportunitatea constituirii un ONG şi a unei 

şcoli de week-end de limba română pentru copiii din zonă. Totodată i-am felicitat pe românii 

din Creta, pentru că au reuşit să pună bazele unei asociaţii, reiterându-se utilitatea înfiinţării 

unei şcoli româneşti în zonă. Moralul românilor din diaspora a fost unul ridicat, vor să vină cât 

de curând acasă, înţeleg măsurile pe care le-a luat guvernul român în ultima perioadă. Deşi 

încă ne aflăm într-un context special şi în anumite ţări restricţiile impuse de către autorităţi sunt 

în continuare în vigoare şi aţi văzut acea listă de opt state care practic ne îngrădesc dreptul de 

a ajunge sau ne avertizează în legătură cu anumite situaţii că nu trebuie să ajungem pe 

teritoriul lor. Îmi doresc în continuare să fiu în mijlocul comunităţii româneşti de peste hotare. 

Sunt conştient că în diferite comunităţi din străinătate românii se confruntă cu probleme 

specifice, motiv pentru care am inclus în agenda următoare deplasări în zone precum Sicilia 

sau Germania. 

Realizator: Pentru a discuta despre problemele de pe piaţa muncii, probleme foarte grave ale 

românilor din această zonă? 
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Ovidiu Burduşa: Exact. Pe agenda de lucru avem şi astfel de discuţii. Nu uităm că noi am 

început o campanie de informare a muncitorilor români care pleacă în străinătate, campanie 

începută în vama Nădlac pe 9 mai. Această campanie va continua în zilele următoare. Avem 

un acord deja semnat cu Poliţia de Frontieră, sunt foarte multe pliante care vor ajunge în 

aeroporturile din România şi în graniţa de vest. 

Interviul a fost difuzat în emisiunea Românii de pretutindeni, ediția din 11 iulie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://rgnpress.ro/ 
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DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI VĂ INVITĂ LA DIALOG! 

 

http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-va-invita-la-

dialog/?fbclid=IwAR1QwFuKYmlytFpiEoG501REirWpKmMY11OdTURN3blX16rX-L24BJclRJs 

 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) invită la dialog reprezentanții mediului 

asociativ românesc din afara granițelor țării, prin organizarea unor sesiuni de informare și 

dezbateri online, în cadrul proiectului Dezbateri cu mediul asociativ. 

 

DRP pune la dispoziția reprezentanților comunităților de români din afara granițelor o platformă 

de prezentare și de dezbatere a celor mai importante teme care vizează nevoile românilor din 

diaspora, precum și posibilele soluții menite să vină în sprijinul acestora. Principalele subiecte 

de discuție se vor baza atât pe promovarea proiectelor și acțiunilor DRP în raport cu mediul 

asociativ românesc, cât și pe nevoile românilor care decid să plece din România dar și 

dificultățile pe care aceștia le întâmpină în statele în care trăiesc și muncesc. 

 

În acest sens, dezbaterile online vor fi grupate geografic, în funcție de statul de reședință al 

participanților. Formatul întâlnirilor prevede o durată de maxim 1h30 minute și 15-20 de 

participanți/sesiune, pe o platformă online (Skype, Google Meet, Webex). Prima sesiune va 

avea loc pe data de 07 iulie a.c. și se adresează comunităților de români din Franța și 

Germania. Pentru următoarele sesiuni de dezbateri, vă invităm să consultați calendarul de mai 

jos : 

 

CALENDAR DRP 

 

Participarea se va realiza pe bază de înscriere la adresa de e-mail dezbatere@dprp.gov.ro, în 

ordinea înscrierilor, în limita locurilor disponibile. Pentru înscriere, vor fi transmise numele, 

prenumele și datele de contact ale participantului și ale persoanei de contact dacă aceasta 

http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-va-invita-la-dialog/?fbclid=IwAR1QwFuKYmlytFpiEoG501REirWpKmMY11OdTURN3blX16rX-L24BJclRJs
http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-va-invita-la-dialog/?fbclid=IwAR1QwFuKYmlytFpiEoG501REirWpKmMY11OdTURN3blX16rX-L24BJclRJs
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este diferită, țara și asociația pe care o reprezintă. Fiecare asociație va putea delega un singur 

reprezentant. Totodată, solicitările de informații și detalii suplimentare pot fi adresate pe 

același e-mail dezbatere@dprp.gov.ro. 

 

Pe perioada desfășurării dezbaterilor online se vor aplica regulile Chatham House, disponibile 

aici: https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule 

 

Înscrierile se vor încheia cu două zile lucrătoare înainte de data programată pentru sesiune, 

confirmarea de participare și detaliile aferente urmând a fi transmise de către organizator. 

 

Unul dintre obiectivele prioritare ale DRP este menținerea unei legături strânse cu mediul 

asociativ românesc în vederea păstrării și promovării identității lingvistice, culturale și spirituale 

a românilor de pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://dprp.gov.ro/  
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CORONAVIRUS: AUSTRIA INTERZICE DE JOI CURSELE AERIENE DIRECTE DIN ZECE 

STATE, INCLUSIV DIN ROMÂNIA 

 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume 

 

Austria va interzice începând de joi, 16 iulie, cursele aeriene regulate directe din zece state, 

printre care România şi toate ţările din Balcanii de Vest, conform unui ordin al ministrului 

sănătăţii, Rudolf Anschober, informează marţi agenţia APA. 

 

Ordinul actualizează lista ţărilor considerate cu 'risc de 'SARS-CoV-2', care cuprinde acum 18 

state. Pe listă au fost adăugate zece ţări: Bulgaria, România, Republica Moldova, toate statele 

din Balcanii de Vest, precum şi Egipt. 

 

În schimb, de joi vor putea fi reluate zborurile din regiunea italiană Lombardia. 

 

Potrivit APA, sunt de aşteptat efecte semnificative asupra reţelei de legături aeriene ale 

companiei Austrian Airlines, ale cărei curse pe relaţiile Belgrad, Bucureşti, Cairo, Podgorica, 

Sarajevo, Sibiu, Skopje, Sofia, Tirana şi Varna spre Vienna-Schwechat vor rămâne anulate cel 

puţin până la sfârşitul lunii iulie. 

 

Rămân în continuare interzise zborurile dinspre Belarus, China, Marea Britanie, Iran, 

Portugalia, Rusia, Suedia şi Ucraina. 

 

Vor fi totuşi exceptate anumite categorii de curse aeriene: cele considerate în interesul 

Republicii Austriece, precum şi cele care transportă mărfuri, bolnavi, cetăţeni austrieci 

repatriaţi, personal de îngrijire sau muncitori sezonieri în agricultură. AGERPRES/(AS - autor: 

Irina Cristea, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Anda Badea) 

 

Sursa: www.agerpres.ro  

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume
http://www.agerpres.ro/
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CORONAVIRUS: SECŢIA CONSULARĂ A AMBASADEI ROMÂNIEI LA WASHINGTON ŞI-

A SUSPENDAT ACTIVITATEA 

 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/07/14/coronavirus-sectia-consulara-a-ambasadei-

romaniei-la-washington-si-a-suspendat-activitatea--539707 

 

Ambasada României în SUA a informat marţi, într-un comunicat de presă, că activitatea 

Secţiei Consulare a Ambasadei României la Washington a fost suspendată începând cu data 

de 14 iulie, ca urmare a faptului că un membru al personalului ambasadei a fost testat pozitiv 

la COVID-19, iar programările stabilite pentru perioada următoare - prin intermediul 

www.econsulat.ro - au fost anulate. 

 

Decizia a fost luată în scopul protejării cetăţenilor români faţă de riscul epidemiologic, fiind 

justificată de necesitatea de a evita eventualele circumstanţe de propagare a COVID-19 în 

rândul persoanelor care au nevoie de servicii consulare sau al celor care le prestează, se 

menţionează în comunicatul citat. 

 

Potrivit sursei menţionate, în această perioadă, serviciile consulare, inclusiv cele de urgenţă, 

vor fi asigurate de celelalte oficii consulare ale României aflate pe teritoriul Statelor Unite ale 

Americii: de la New York, Miami, Chicago şi Los Angeles. 

 

Ministerul Afacerilor Externe român a informat luni într-un comunicat că un membru al 

personalului Ambasadei României la Washington a fost testat pozitiv cu COVID-19, starea de 

sănătate a persoanei fiind bună, aceasta aflându-se sub supraveghere medicală. 

 

MAE român a precizat că au fost dispuse măsurile care se impun în relaţia cu autorităţile din 

statul de reşedinţă, respectiv măsuri de protecţie pentru restul colectivului misiunii diplomatice 

şi membrii de familie. Totodată, MAE a menţionat că, pentru perioada următoare, activitatea 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/07/14/coronavirus-sectia-consulara-a-ambasadei-romaniei-la-washington-si-a-suspendat-activitatea--539707
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/07/14/coronavirus-sectia-consulara-a-ambasadei-romaniei-la-washington-si-a-suspendat-activitatea--539707
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uzuală a Ambasadei României în Statele Unite ale Americii va fi adaptată pentru limitarea 

expunerii celorlalţi membri ai misiunii, fiind întreprinse toate măsurile necesare de distanţare 

fizică şi autoizolare impuse de această situaţie, cu menţinerea activităţilor curente în mediul 

online. AGERPRES/(AS - editor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dãdârlat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.agerpres.ro  

http://www.agerpres.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, 

 

26 

 

 

 

 


