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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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TRAFIC DUBLU LA INTRARE ÎN ŢARĂ, LA GRANIŢA CU UNGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/trafic-dublu-la-intrare-in-tara-la-granita-cu-ungaria/ 

 

În data 15.06.2020, prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalitățile 

de control aproximativ 65.200 persoane, cetățeni români și străini, cu 28.900 mijloace de 

transport (dintre care 12.760 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 40.200 

persoane cu 15.900 mijloace de transport, iar pe cel de ieşire 25.000 persoane cu 13.000 

mijloace de transport. Per ansamblu, traficul în aceste zile înregistrează o creştere de peste 60 

% faţa de media lunii mai. 

 

            Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitată de aproximativ 

43.800 de persoane şi 18.300 de mijloace de transport (6.750 automarfare), din care pe sensul 

de intrare în ţară au fost aproximativ 30.300 de persoane cu 10.600 mijloace de transport. 

Comparativ cu media zilnica a traficului din perioada stării de alertă, se constată că numărul 

persoanelor care s-au prezentat la intrarea în ţară s-a dublat. Ca de obicei, la această 

frontieră, cele mai tranzitate au fost PTF Nădlac, PTF Nădlac II şi PTF Borş, prin cele trei 

puncte de frontieră efectuând formalităţile pentru a intra în ţară, în ultimele 24 de ore, 

aproximativ 24.600 de persoane, iar 10.300 pentru a ieşi. 

 

În aceasta perioadă, prin cele trei puncte de trecere se lucrează la capacitate maximă, la 

Nădlac I fiind deschise la intrarea în ţară 7 artere de control, iar la Nădlac II – Autostradă 10 

benzi (6 pentru turisme, 2 pentru autocare şi 2 pentru camioane), fiind folosită la maxim 

capacitatea permisă de infrastructura celor două puncte de trecere. În plus, pentru efectuarea 

formalităţilor cu celeritate, poliţiştii de frontieră folosesc 20 de staţii mobile. 

 

De asemenea, în urma verificărilor suplimentare efectuate în linia a doua, au fost trimise spre 

izolare/carantină la locuință de către specialiștii Direcției de Sănătate Publică 7.849 de 

persoane. Principalele puncte de trecere unde au fost dispuse astfel de măsuri sunt: P.T.F.  

Nădlac I – 1.487 (din care 1.053 pe jos), P.T.F. Borş – 1.972, P.T.F. Nădlac II -3.261, P.T.F. 

https://www.timpromanesc.ro/trafic-dublu-la-intrare-in-tara-la-granita-cu-ungaria/
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Petea – 933, P.T.F. Vărşand – 55 etc. 

 

La graniţa cu Ungaria sunt operaţionale 11 puncte de trecere a frontierei (8 în regim 

internaţional pentru persoane, turisme şi camioane şi 3 pentru lucrătorii transfrontalieri), sens 

în care recomandăm participanţilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului 

internaţional, astfel încât să evităm apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea. 

 

Valorile de trafic înregistrate în ultimele 24 de ore sunt în creştere, apropiindu-se de cele 

înregistrate în perioada sezonului estival, însă formalitățile de frontieră sunt îngreunate şi 

necesită un timp mai mare de procesare, pentru că, pe lângă controlul specific la intrarea în 

țară, persoanele completează o declaraţie pe proprie răspundere, iar reprezentanţii Direcţiei 

de Sănătate Publică efectuează triajul epidemiologic. 

 

            În contextul măsurilor de relaxare, PFR  precizeaza că pentru persoanele care vin în 

România din ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare, dar care, înaintea 

plecării din ţara respectivă, nu au stat cel puţin 14 zile pe teritoriul acesteia intră în 

carantină/izolare la locuinţa/ locaţia declarată, împreună cu colocatarii, inclusiv 

familia/aparţinătorii, după caz. 

 

Informaţii privind situaţia punctelor de frontieră deschise traficului internaţional se regăsesc pe 

aplicaţia Trafic on-line care poate fi accesată la adresa 

http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/. 

 

În ceea ce priveşte activităţile specifice, în  zonele de competenţă – punctele de trecere şi  

“frontiera verde” – poliţiştii de frontieră au constatat: 

 

26 fapte ilegale (16 infracţiuni şi 10 contravenţii) săvârşite atât de cetăţeni români, cât şi 

străini; 

au fost descoperite, independent sau în colaborare cu alte instituţii, bunuri nedeclarate (ce 
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urmau a fi introduse ilegal în ţară), care depăşeau plafonul vamal admis ori suspecte a fi 

contrafăcute, în valoare totală de aproximativ 782.000 lei; 

valoarea amenzilor contravenţionale aplicate se ridică la peste 13.700 lei. 

nu s-a permis intrarea în ţară a 16 cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de 

lege şi de asemenea, nu s-a permis ieşirea a 1 cetăţean români din diferite motive legale. 

Link articol: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-trafic-dublu-la-intrare-in-tara-la-granita-

cu-ungaria-20441.html 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sursă: timpromanesc.ro 
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CERNĂUȚI: 131 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN VEȘNICIE LUI MIHAI EMINESCU – 

OMAGIU ADUS LUCEAFĂRULUI POEZIEI ROMÂNEȘTI 

https://rgnpress.ro/2020/06/16/cernauti-131-de-ani-de-la-trecerea-in-vesnicie-lui-mihai-eminescu-omagiu-adus-

luceafarului-poeziei-romanesti/ 

 

Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi, Societatea pentru Cultură și Literatură Română în 

Bucovina „Mihai Eminescu” și alte organizații membre ale Consiliului Național al Românilor din 

Ucraina, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi, au adus un omagiu 

Luceafărului poeziei românești, transmite BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

La bustul lui Mihai Eminescu din curtea Casei memoriale Aron Pumnul din Cernăuți, dar și la 

statuia poetului-nepereche din centrul urbei bucovinene au fost depuse flori de membrii 

mediului asociativ românesc (Societatea „Golgota” a românilor din Ucraina, Societatea 

Bibliotecarilor Bucovineni, Liga Tineretului Român „Junimea”, Centrul Media BucPress, Casa 

„Limbii Române”, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, Editura „Alexandru cel Bun”), 

de profesori și de Mihai Gherman de la Consiliul Regional Cernăuți. 

 

 

https://rgnpress.ro/2020/06/16/cernauti-131-de-ani-de-la-trecerea-in-vesnicie-lui-mihai-eminescu-omagiu-adus-luceafarului-poeziei-romanesti/
https://rgnpress.ro/2020/06/16/cernauti-131-de-ani-de-la-trecerea-in-vesnicie-lui-mihai-eminescu-omagiu-adus-luceafarului-poeziei-romanesti/
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Ministrul consilier Edmond Neagoe de la Consulatul general al României la Cernăuți a vorbit 

pentru BucPress TV despre simbolul eminescian pentru românii din comunitățile istorice. 

Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultură și Literatură în Bucovina „Mihai Eminescu”, 

a menționat rolul creației lui Eminescu în păstrarea identității naționale a românilor din Ucraina, 

iar Ilie Tudor Zegrea, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, a analizat 

probleme de sorginte culturală și educațională cu care se confruntă comunitatea românească. 

Într-un interviu pentru BucPress TV și TVR Moldova, istoricul și arhivistul Dragoș Olaru, a 

prezentat locurile eminesciene ale orașului Cernăuți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: 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, 

 

8 

SLUJBĂ DE POMENIRE PENTRU EROII ROMÂNI DIN HAGUENAU 

https://rgnpress.ro/2020/06/18/slujba-de-pomenire-pentru-eroii-romani-din-haguenau/ 

 

Cei 472 eroi români căzuți la datorie pe pământul Alsaciei și Lorenei, în Primul Război 

Mondial, au fost pomeniţi în cimitirul militar de la Haguenau unde îşi dorm somnul de veci, 

transmite Romanian Global News. 

Parastasul a fost oficiat de preotul Vasile Iorgulescu. „Ceremonia a fost onorată de prezenţa 

Foto credit: Pr. Vasile Iorgulescu 

 

Consului României la Strasbourg, Domnul Remus Mărăşescu însoţit de doamna Mărăşescu, şi 

de participarea adjunctului Primăriei din Haguenau, Domnul Marc André, în calitate de delegat 

al Primarului Claude Sturni”, a declarat pentru basilica.ro pr. Vasile. 

După slujbă au fost intonate imnele naţionale român şi francez, iar oficialităţile prezente şi 

reprezentanţii parohiei din Strasbourg au depus jerbe de flori la soclul celor două cruci 

maramureşene sfinţite în anul 2011 de Patriarhul României. 

„După acest mic pelerinaj, ne-am înapoiat cu toţii la biserică pentru slujba Vecerniei, iar 

duminică, la Sfânta Proscomidie şi la ecteniile liturgice, au fost pomeniţi toţi ostaşii români 

căzuţi pe câmpurile de luptă, care odihnesc în Cimitirele din Alsacia, Lorena şi de 

pretutindeni”, a precizat preotul comunităţii din Strasbourg. 

Anul acesta, din cauza interdicţiilor impuse de pandemie, au fost anulate toate ceremoniile 

prevăzute în Cimitirele militare româneşti din zonă. Comemorarea de la Haguenau a fost 

posibiliă mulţumită autorităţilor locale. 

 

 

https://rgnpress.ro/2020/06/18/slujba-de-pomenire-pentru-eroii-romani-din-haguenau/
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Eroii români înhumaţi în Haguenau și-au pierdut viața în condiții tragice, din cauza frigului, 

foamei, bolilor și a tratamentelor inumane la care au fost supuși. 

Osemintele lor au fost reunite după război în trei cimitire militare: Dieuze – Châteaux Salins 

(917 morminte), Soultzmatt (681 morminte) și Haguenau (475 morminte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNII DIN IRLANDA INVITAȚI SĂ ASCULTE JAMES JOYCE, LECTURAT DE MARCEL 

IUREŞ CU OCAZIA BLOOMSDAY 

https://rgnpress.ro/2020/06/17/romanii-din-irlanda-invitati-sa-asculte-james-joyce-lecturat-de-marcel-iures-cu-

ocazia-bloomsday/ 

 

Bucureștiul se alătură celor peste 40 de orașe ale lumii care sărbătoresc Bloomsday, prin 

lecturi din opera lui James Joyce și interpretarea de piese muzicale asociate cu opera 

acestuia. Actorul Marcel Iureș și Dan Michael Schlanger vor lectura câteva fragmente 

memorabile din romanul Ulise, iar muzicienii Ionuț Pascu – bariton, Adrian Petrescu – oboi și 

Aida Pascu – soprană, vor interpreta o varietate de cântece, transmite Romanian Global 

News. 

 

Bloomsday se sărbătorește în întreaga lume în fiecare an pe data de 16 iunie. Aceasta este 

ziua în care se desfășoară acțiunea din romanul Ulise, al marelui scriitor irlandez James 

Joyce. Tot cu această ocazie festivă se vor celebra 30 de ani de relații diplomatice între 

România și Irlanda. 

 

Evenimentul, organizat de Asociația „Semper Culturalia”, reprezentată de către domnul Dan 

Michael Schlanger în calitate de Președinte în parteneriat Institutul Cultural Român, va avea 

loc în Sala Mare ICR, unde va fi filmat și transmis atât pe site-ul Institutului, al Ambasadei 

Irlandei la București cât și cel al Ambasadei României la Dublin precum și de diverse posturi 

de televiziune online. 

 
 
 
Sursă: rgnpress.ro 

https://rgnpress.ro/2020/06/17/romanii-din-irlanda-invitati-sa-asculte-james-joyce-lecturat-de-marcel-iures-cu-ocazia-bloomsday/
https://rgnpress.ro/2020/06/17/romanii-din-irlanda-invitati-sa-asculte-james-joyce-lecturat-de-marcel-iures-cu-ocazia-bloomsday/
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ROMÂNII DIN ITALIA INVITAȚI SĂ ASCULTE CONCERTUL „MOZARTON 2020”, 

PREZENTAT ON-LINE, CU OCAZIA SĂRBĂTORII MUZICII DE LA ROMA 2020 

https://rgnpress.ro/2020/06/17/romanii-din-italia-invitati-sa-asculte-concertul-mozarton-2020-prezentat-on-line-cu-

ocazia-sarbatorii-muzicii-de-la-roma-2020/ 

 

Duminică, 21 iunie 2020, ora 16:00 (ora 17:00 ora României), pe pagina Facebook a 

Accademia di Romania in Roma (https://www.facebook.com/AccademiaDiRomania/) și a 

Vibrate Festival! Brașov (https://www.facebook.com/vibratefestival/), cu ocazia Sărbătorii 

Muzicii de la Roma 2020 și în cadrul proiectului „Muzicieni români la Roma: stagiunea 

muzicală virtuală a Accademia di Romania in Roma”, violonistul Vlad Maistorovici și pianista 

Diana Ionescu vor prezenta concertul MozartON 2020, transmite Romanian Global News. 

Programul concertului va conține Sonatele KV 26-31 – scrise de Wolfgang Amadeus Mozart la 

vârsta de 10 ani în timpul unei călătorii de concerte la Haga în 1766 – și o surpriză muzicală 

de Constantin Dimitrescu. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Vibrate Festival Brașov și 

Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov și promovat de Radio România 

Muzical. 

 

Vlad MAISTOROVICI, violonist: „plin de atmosferă, un minunat vârtej de sunete” (The 

Classical Reviewer). Laureat al concursurilor internaţionale Tillett Trust şi Young Concert Artist 

Trust, Vlad a susţinut numeroase apariţii ca solist pe marile scene din Marea Britanie 

(Wigmore Hall, South Bank Centre), Franţa, Olanda, Belgia (Salle Flagey), Germania, Elveţia, 

Italia, Croaţia, România, Rusia, Israel, Statele Unite (Merkin Hall NY), Brazilia, precum și în 

compania unor ansambluri ca Orchestra de Cameră a Uniunii Europene, Orchestra de Cameră 

din Lusanne, South Bank Sinfonia din Londra, Orchestra de Cameră Radio Bucureşti. 

Împătimit al repertoriului cameral, a avut privilegiul de a colabora de la o vârstă fragedă cu 

muzicieni de renume, ca Pierre Amoyal, Dora Schwartzberg, Jeremy Menuhin, Ivry Gitlis, 

Gordan Nikolich. Vlad îmbină cu succes cariera concertistică și cea de compozitor. În 2003 a 

fost distins cu Marele Premiu al Concursului Internațional George Enescu, ceea ce a confirmat 

talentul său manifestat încă din copilărie. Muzica sa a fost abordată și înregistrată de interpreţi 

https://rgnpress.ro/2020/06/17/romanii-din-italia-invitati-sa-asculte-concertul-mozarton-2020-prezentat-on-line-cu-ocazia-sarbatorii-muzicii-de-la-roma-2020/
https://rgnpress.ro/2020/06/17/romanii-din-italia-invitati-sa-asculte-concertul-mozarton-2020-prezentat-on-line-cu-ocazia-sarbatorii-muzicii-de-la-roma-2020/
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și ansambluri renumite ca London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, 

European Union Chamber Orchestra, Britten-Pears Orchestra. Născut în 1985 la Ploieşti, a 

urmat cursurile Liceului de artă „Carmen Sylva”. La vârsta de 16 ani, recomandat de pianista 

Lory Wallfisch, a obținut o bursă la vestita Yehudi Menuhin School unde a studiat cu Natalia 

Boyarskaya. Între 2002 și 2009 a studiat vioara cu Felix Andrievsky şi compoziţia cu Mark-

Anthony Turnage și Jonathan Cole la Royal College of Music din Londra, iar în 2011 a obţinut 

diploma Master Soloist de la Haute Ecole de Musique Lausanne, la clasa lui Pierre Amoyal. 

Începând cu 2015, alături de pianista Diana Ionescu, a fondat Vibrate Festival! Brașov. 

 

Diana IONESCU, pianistă: “…sclipiri care evocă personalitatea Martei Argerich – bravură și 

temperament completate cu acele momente de bucurie rezervată care amintesc de Maria 

Joao Pires în cele mai bune momente (…) a fost un raport al muzicii de cameră cu orchestra, 

cu reminiscențe din Nigel Kennedy la apogeu.” (Classical Source).Câștigătoare a Medaliei de 

Aurla Competiția Internațională de Pian George Enescu și a Premiului Weissenberg, pianista 

română Diana Ionescu a avut apariții la festivaluri importante precum Festivalul Verbier, 

Progetto Martha Argerich-Lugano, Festivalul de Muzică de la Kyoto, Festivalul George Enescu 

și Festivalul Beethoven din Londra. Aceste realizări au adus-o în atenția unor muzicieni faimoși 

în întreaga lume ca Martha Argerich, Alexis Weissenberg, Ion Marin, Richard Goode și Murray 

Perahia, ceea ce a dus la oportunitatea de a cânta în cadrul unor evenimente majore din 

întreaga lume, inclusiv Franța, Belgia, Olanda, Spania, Elveția, Japonia și SUA. A înregistrat 

recent  

 

Concertul pentru pian al lui Schumannși Concertul pentru Pian nr. 1 al lui 

Mendelssohnîmpreună cu Orchestra Națională Radio. Între colaborările notabile în muzica de 

cameră se numără cea cu soprana Teodora Gheorghiu și violonistul Vlad Maistorovici. Diana 

Ionescu s-a născut în România și a început studiile cu Doamna Profesor Sanda Bobescu și 

apoi cu Doamna Profesor Olga Szel. A absolvit Școala de Muzică George Enescu și 

Universitatea Națională de Muzică din București unde a studia cu Dan Grigore. Și-a continuat 

apoi studiile la Școala de muzică Guildhall, din Londra, cu Joan Havill și Ronan O’Hora. A 
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beneficiat de mentorat pe o perioadă lungă de timp din partea lui Alexis Weissenberg și 

Richard Goode. Începând cu 2015, alături de violonistul Vlad Maistorovici, a fondat Vibrate 

Festival! Brașov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMANII DIN DIASPORA TREBUIE SA STIE CA... 

https://www.stiripesurse.ro/romanii-din-diaspora-trebuie-sa-stie-

ca_1476709.html?fbclid=IwAR0v5NZi1ivnhd_H50ti704eulPwp2mcPIpmhimB0-QDtTqRYHMzY3eCRs0 

 

Începând cu data de 1 aprilie 2020 se aplică prevederile Regulamentului (UE) 2018/775 

privind furnizarea de informatii, consumatorilor, în ceea ce privește normele pentru 

indicarea țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului primar al unui 

aliment. 

 

Producătorii/procesatorii/importatorii de produse alimentare au obligația să asigure o 

informare completă prin precizarea țării de origine sau a locului de proveniență a 

ingredientului primar alături de celelalte informații obligatorii în ceea ce privește 

etichetarea produsului alimentar. 

 

„Ingredient primar” înseamnă ingredientul sau ingredientele dintr-un produs alimentar 

care reprezintă mai mult de 50 % din respectivul aliment sau pe care consumatorul le 

asociază de obicei cu denumirea produsului și pentru care, în majoritatea cazurilor, este 

necesară o mențiune cantitativă. 

 

Consumatorii trebuie să facă alegeri în cunoștință de cauză, în conformitate cu nevoile 

proprii, astfel că, prin noua reglementare vor regăsi pe etichetă, țara de origine sau locul 

de proveniență a ingredientului primar. Prin alegerile făcute, aceștia pot contribui la 

conservarea valorilor legate de patrimoniul cultural, tradițional și, deopotrivă, la 

dezvoltarea economiei locale. 

 

Scrie pe pagina de facebook, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 
 
 
 

Sursă: stiripesurse.ro 

https://www.stiripesurse.ro/romanii-din-diaspora-trebuie-sa-stie-ca_1476709.html?fbclid=IwAR0v5NZi1ivnhd_H50ti704eulPwp2mcPIpmhimB0-QDtTqRYHMzY3eCRs0
https://www.stiripesurse.ro/romanii-din-diaspora-trebuie-sa-stie-ca_1476709.html?fbclid=IwAR0v5NZi1ivnhd_H50ti704eulPwp2mcPIpmhimB0-QDtTqRYHMzY3eCRs0
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EVENIMENT ORGANIZAT PENTRU SARBATORIREA ZILEI UNIVERSALE A IEI 

https://www.stiripesurse.ro/eveniment-pentru-sarbatorirea-zilei-universale-a-

iei_1476716.html?fbclid=IwAR04PUvkNMHOO3psKjmolV4u-BbUqu4Cyixr6Mk4VJd8K_dFddGGjFqG6AI 

 

Miercuri, 24 iunie 2020, începând cu ora 17:00, pe pagina oficială de Facebook și pe contul 

oficial de Instagram al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistă din Veneția se va 

desfășura, în cadrul Zilei Universale a ''Iei", Premiera unor imagini scurte care vor oferi 

audienței italiene și române șansa de a '' intra în atelierul țesătorului din inima României". 

Elena Pascu, țesătoarea Mălâncrav (sat din raionul Sibiu), va prezenta tuturor celor interesați 

care lucrează. Doamna. Pascu va scoate în evidență croitul și elementele decorative ale 

cămășilor tradiționale feminine din zona Sibiu, Târnave și Brașov. În plus, Elena Pascu își va 

prezenta și propriul costum popular și alte accesorii specifice pentru îmbrăcămintea 

tradițională românească din partea centrală a țării. 

Filmul de scurt metraj, realizat în limba română cu subtitrare italiană, aduce în atenția 

spectatorilor limbajul specialist folosit de țesători experimentați și, mai ales, aspectele practice 

ale procesului de pregătire a pânzei ce va fi folosit pentru crearea unui AI. 

Inițiativa, promovată de IRCCU Venezia, face parte din evenimentele organizate pentru 

sărbătorirea '' Zilei Universale a Iei ", lansată de Institutul Cultural Român începând cu anul 

2013. Anunta pe pagina de facebook, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di 

Venezia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: stiripesurse.ro 

https://www.stiripesurse.ro/eveniment-pentru-sarbatorirea-zilei-universale-a-iei_1476716.html?fbclid=IwAR04PUvkNMHOO3psKjmolV4u-BbUqu4Cyixr6Mk4VJd8K_dFddGGjFqG6AI
https://www.stiripesurse.ro/eveniment-pentru-sarbatorirea-zilei-universale-a-iei_1476716.html?fbclid=IwAR04PUvkNMHOO3psKjmolV4u-BbUqu4Cyixr6Mk4VJd8K_dFddGGjFqG6AI
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TENDINȚELE DEMOGRAFICE PE TERMEN LUNG DIN REGIUNILE EUROPEI: SPERANȚĂ 

DE VIAȚĂ MAI MARE, RATE MAI SCĂZUTE ALE NATALITĂȚII, SOCIETĂȚI ÎN CURS DE 

ÎMBĂTRÂNIRE 

https://www.timpromanesc.ro/tendintele-demografice-pe-termen-lung-din-regiunile-europei-speranta-de-viata-mai-

mare-rate-mai-scazute-ale-natalitatii-societati-in-curs-de-imbatranire/ 

 

Comisia Europeană a adoptat, la 17 iunie, primul său raport de până acum privind impactul 

schimbărilor demografice. Acesta prezintă factorii determinanți ai acestei schimbări pe termen 

lung și impactul său în întreaga Europă. Totodată, documentul evidențiază legăturile dintre 

structurile demografice, impactul crizei și capacitatea de redresare în urma acesteia. 

 

Fișa informativă pentru România este disponibilă aici 

 

Dubravka Šuica, vicepreședinte pentru democrație și demografie: ”Criza a scos la lumină 

numeroase vulnerabilități, unele dintre ele legate de schimbările demografice profunde care 

afectează deja societățile și comunitățile noastre, în întreaga Europă. Această dublă provocare 

trebuie să contribuie la conturarea modului în care gândim asistența medicală, serviciile 

sociale, bugetele publice și viața publică în următoarele decenii; trebuie să ne ghideze în 

abordarea unor aspecte precum accesul la servicii, asistența medicală comunitară și chiar 

singurătatea. În definitiv, este vorba despre modul în care trăim împreună. Este esențial să 

ținem cont de schimbările demografice pentru a construi o societate mai echitabilă și mai 

rezilientă”. 

 

Raportul prezintă tendințele demografice pe termen lung din regiunile Europei: speranță de 

viață mai mare, rate mai scăzute ale natalității, societăți în curs de îmbătrânire, gospodării de 

dimensiuni mai reduse și creșterea urbanizării. El indică, de asemenea, scăderea ponderii 

Europei la nivelul populației mondiale, care se preconizează că va reprezenta mai puțin de 4% 

din populația lumii până în 2070. Raportul ilustrează diferențele considerabile dintre regiuni în 

ceea ce privește schimbările demografice, precum și necesitatea de lua în considerare 

https://www.timpromanesc.ro/tendintele-demografice-pe-termen-lung-din-regiunile-europei-speranta-de-viata-mai-mare-rate-mai-scazute-ale-natalitatii-societati-in-curs-de-imbatranire/
https://www.timpromanesc.ro/tendintele-demografice-pe-termen-lung-din-regiunile-europei-speranta-de-viata-mai-mare-rate-mai-scazute-ale-natalitatii-societati-in-curs-de-imbatranire/
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impactul acestora asupra creșterii și sustenabilității, asupra ocupării forței de muncă, asupra 

sănătății și îngrijirii pe termen lung în diferite părți ale Europei. 

 

Raportul, care marchează lansarea lucrărilor Comisiei în acest domeniu, va contribui la 

identificarea modalităților în care persoanele, regiunile și comunitățile cele mai afectate pot fi 

sprijinite cel mai bine. Documentul va constitui de altfel baza viitoarei Cărți verzi privind 

îmbătrânirea populației și viziunea pe termen lung pentru zonele rurale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: timpromanesc.ro 
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TRAFIC RELUAT PRIN UNELE PUNCTE DE FRONTIERĂ 

https://www.timpromanesc.ro/trafic-reluat-prin-unele-puncte-de-frontiera/ 

 

Începând de azi, 17.06.2020, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 476/2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, s-a reluat traficul 

internațional de persoane și mărfuri prin mai multe puncte de trecere a frontierei deschise la 

granița cu Bulgaria, R. Moldova, Ucraina și Serbia, după cum urmează: 

 

T.F. Negru Vodă rutier şi feroviar (județul Constanța) 

T.F. Turnu Măgurele rutier (bac) şi portuar (județul Teleorman) 

T.F. Porţile de Fier II rutier (judeţul Mehedinţi) 

T.F. Jimbolia feroviar (județul Timiș). 

T.F. Sighetu Marmației rutier (județul Maramureș) 

Măsura va contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere, în contextul măsurilor de 

relaxare pentru efectuarea călătoriilor internaționale si a creșterii valorilor de trafic la frontieră. 

 

La granița cu Ungaria, încă de la mijlocului lunii mai, traficul a fost reluat gradual, în prezent 

fiind operaționale 11 puncte de trecere a frontierei (10 în regim internaţional pentru persoane, 

autoturisme şi camioane şi 1 pentru lucrătorii transfrontalieri), sens în care recomandăm 

participanţilor la trafic tranzitarea tuturor acestora, astfel încât să evităm apariţia 

suprasolicitărilor în unele dintre acestea. 

 

În continuare rămâne suspendată temporar, total sau parțial, activitatea prin următoarele 

puncte de trecere a frontierei de stat, astfel: 

 

La frontiera româno-ungară: 

 

T.F. Carei – feroviar, județul Satu Mare. 

https://www.timpromanesc.ro/trafic-reluat-prin-unele-puncte-de-frontiera/
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T.F. Săcuieni, judeţul Satu Mare (cu excepția lucrătorilor transfrontalieri) 

 La frontiera româno-bulgară: 

 

T.F. Lipniţa, județul Constanța 

T.F. Dobromir, județul Constanța 

T.F. Bechet (cu excepția traficului de marfa) 

La frontiera româno-ucraineană: 

 

T.F. Isaccea, județul Tulcea 

La frontiera româno-moldoveană: 

 

T.F. Rădăuţi Prut, judeţul Botoşani 

T.F. Oancea, judeţul Galaţi 

La frontiera româno-sârbă: 

 

T.F. Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (cu excepția traficului de marfă) 

T.F. Orşova, judeţul Mehedinţi 

T.F. Moldova Noua, judeţul Caraş-Severin 

T.F. Naidăș, judeţul Caraş-Severin 

T.F. Vălcani, judeţul Timiş 

T.F. Stamora Moraviţa, judeţul Timiş – feroviar (cu excepția traficului de marfă) 

T.F. Lunga, judeţul Timiş 

T.F. Foeni, judeţul Timiş 

Mai multe informaţii privind situaţia punctelor de frontieră se regăsesc pe aplicaţia Trafic on-

line care poate fi accesată la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AMBASADA GERMANIEI: PRIM-MINISTRUL DIN RENANIA DE NORD NU A 

INTENTIONAT SA INVINOVATEASCA LUCRATORII DIN ROMANIA SI BULGARIA, 

INFECTATI CU CORONAVIRUS 

https://ziare.com/international/stiri-internationale/ambasada-germaniei-prim-ministrul-din-renania-de-nord-nu-a-

intentionat-sa-invinovateasca-lucratorii-din-romania-si-bulgaria-infectati-cu-coronavirus-1615464 

 

Prim-ministrul landului Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, a precizat, joi, ca nu a 

intentionat sa invinovateasca lucratorii din Romania si Bulgaria, infectati cu noul coronavirus, 

arata un comunicat al Ambasadei Germaniei la Bucuresti. 

 

"Exista numeroase riscuri de raspandire a virusurilor, printre care se numara si conditiile si 

modul de calatorie in Europa. Totusi, ne dorim granite deschise si o piata europeana a muncii. 

Am atras atentia asupra faptului ca acest virus nu tine cont de frontiere. Este exclus sa 

invinovatim in vreun fel persoane de orice nationalitate pentru raspandirea virusului. Este 

important sa clarific faptul ca acest lucru este de la sine inteles atat pentru mine, cat si pentru 

guvernul landului pe care il conduc", a subliniat Armin Laschet, potrivit sursei citate. 

 

El a afirmat ca la raspandirea virusului printre angajatii fabricii de carne din Gutersloh "au 

contribuit conditiile de lucru si de cazare de acolo". 

 

 

"Conditiile de lucru inumane nu sunt acceptabile nici in industria carnii, nici in alte sectoare. 

https://ziare.com/international/stiri-internationale/ambasada-germaniei-prim-ministrul-din-renania-de-nord-nu-a-intentionat-sa-invinovateasca-lucratorii-din-romania-si-bulgaria-infectati-cu-coronavirus-1615464
https://ziare.com/international/stiri-internationale/ambasada-germaniei-prim-ministrul-din-renania-de-nord-nu-a-intentionat-sa-invinovateasca-lucratorii-din-romania-si-bulgaria-infectati-cu-coronavirus-1615464
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Impreuna cu guvernul federal dorim sa cream reglementari mai bune pentru protectia 

lucratorilor. Programul de protectie a muncii pentru industria carnii, conceput de guvernul 

federal, trebuie sa fie cat mai repede consfintit prin lege. Acelasi lucru este valabil pentru 

reglementarile privind contractele de antrepriza", a evidentiat oficialul german. 

 

Potrivit acestuia, "guvernul landului se afla de saptamani bune in contact cu reprezentantii 

tarilor afectate, pentru a ajunge la o imbunatatire substantiala a conditiilor de lucru, mai ales 

pentru lucratorii din Romania si Bulgaria". "Continuam aceasta colaborare stransa", a punctat 

Armin Laschet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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ATENTIONARE DE CALATORIE EMISA DE MAE: GRECIA - EXISTA RISCUL 

PRELUNGIRII TIMPILOR DE ASTEPTARE LA FRONTIERA CU BULGARIA 

https://ziare.com/europa/grecia/atentionare-de-calatorie-emisa-de-mae-grecia-exista-riscul-prelungirii-timpilor-de-

asteptare-la-frontiera-cu-bulgaria-1615486 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde 

exista riscul prelungirii timpilor de asteptare la frontiera cu Bulgaria, intrucat reintroducerea de 

catre autoritatile elene a masurii scanarii documentelor de calatorie creste considerabil timpul 

alocat controlului. 

 

Potrivit MAE, cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena sunt 

atentionati asupra riscului de crestere a timpilor de asteptare la trecerea frontierei cu Bulgaria 

(Kulata-Promachonas, Nymfea - Makaza, Svilengrad - Ormenio). 

 

Singura cale de acces rutier pentru cetatenii straini (Germania, Polonia, Croatia, Serbia, 

Bulgaria si Romania) catre destinatiile turistice din R. Elena o reprezinta tranzitul prin R. 

Bulgaria, iar reintroducerea de catre autoritatile elene de frontiera a masurii scanarii 

documentelor de calatorie creste considerabil timpul alocat controlului acestora. 

 

MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon 

ale Ambasadei Romaniei la Atena (+302106774035) si Consulatului General al Romaniei de la 

Salonic (+302310340088), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al 

Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in 

regim de permanenta. 

 

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter 

de urgenta, au la dispozitie si telefoanele de urgenta ale misiunii diplomatice a Romaniei in 

Republica Elena ( +306978996222) si Consulatului General al Romaniei de la Salonic 

(+306946049076). 

https://ziare.com/europa/grecia/atentionare-de-calatorie-emisa-de-mae-grecia-exista-riscul-prelungirii-timpilor-de-asteptare-la-frontiera-cu-bulgaria-1615486
https://ziare.com/europa/grecia/atentionare-de-calatorie-emisa-de-mae-grecia-exista-riscul-prelungirii-timpilor-de-asteptare-la-frontiera-cu-bulgaria-1615486
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MAE recomanda consultarea informatiilor publicate pe paginile de internet: http://atena.mae.ro, 

http://salonic.mae.ro, www.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-

advice_ro, www.meteoalarm.eu, si aminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in 

strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), 

care ofera informatii si sfaturi de calatorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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PARLAMENTUL EUROPEAN VOTEAZĂ REZOLUŢIA PRIVIND MUNCITORII SEZONERI ŞI 

TRANSFRONTALIERI 

https://www.stiripesurse.ro/parlamentul-european-voteaza-rezolutia-privind-muncitorii-sezoneri-si-

transfrontalieri_1476696.html?fbclid=IwAR21LiRq37GTsZp1IYX7lNyx5LOA1s6aHTb1Iu3O2A4WXFH9VTYmWqc

gBmA 

 

Deşi criza coronavirus a adus în prim-plan situaţia muncitorilor sezonieri şi transfrontalieri, 

problema respectării drepturilor acestora şi a legislaţiei europene este, de fapt, mai veche. 

Expunerea acestei situaţii acum oferă instituţiilor europene oportunitatea de a dezvolta soluții 

menite să o rezolve în profunzime. 

Muncitorii sezoneri şi transfrontalieri trebuie să aibă garanţia că au parte de un tratament egal 

cu al celor din statul în care îşi desfăşoară activitatea – adică salariu, condiţii de muncă şi 

beneficii sociale. Acest lucru este cu atât mai important acum, când este nevoie să ne 

asigurăm că sănătatea oamenilor este protejată în mod real. 

Rezoluţia pe care Parlamentul European o va vota este un pas important pe care îl facem 

pentru a duce lucrurile în direcţia corectă. 

Această perioadă a arătat cât de importanţi sunt muncitorii sezonieri pentru statele Uniunii 

Europene, dar şi cât de fragilă este situaţia acestora, atât din cauza angajatorilor care nu le 

acordă toate drepturile cuvenite, cât şi a unora dintre firmele care îi trimit pe aceşti oameni la 

muncă fără a se asigura că ceea ce scrie pe hârtie reprezintă realitatea. 

Politica profiturilor facile pe spatele unor oameni care nu îşi doresc decât să muncească 

trebuie să înceteze! 

Am încredere că votul Parlamentului European pentru această rezoluţie va fi unul pozitiv, iar 

https://www.stiripesurse.ro/parlamentul-european-voteaza-rezolutia-privind-muncitorii-sezoneri-si-transfrontalieri_1476696.html?fbclid=IwAR21LiRq37GTsZp1IYX7lNyx5LOA1s6aHTb1Iu3O2A4WXFH9VTYmWqcgBmA
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restul instituţiilor europene vor întreprinde la rândul lor acţiunile necesare pentru a rezolva 

problemele muncitorilor sezonieri şi transfrontalieri. 

Vineri începe Consiliul European, iar liderii Uniunii ar putea da un prim semnal clar că acordă 

atenţia cuvenită acestei situații. 

Scrie pe pagina de facebook, europarlamentarul PRO Romania, Corin Cretu. 
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