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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Festivaluri gastronomice și culturale ale românilor din Ungaria 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

2. Olandezii caută grădinari 

3. „Chipul satului românesc” prezentat pentru a doua oară în SUA, la Chicago 

4. Elita României – 100 de personalități românești, proiecte românesc în Spania 

5. Tabăra ”Bucuria” a Protopopiatului românesc Sicilia la cea de-a II ediție 

6. Tinerii români din Italia participă la școala de vară organizată la Mănăstirea „Adormirea 

Maicii Domnului” din Roma 

 

III. ACTUALITATE 

7. Anunț înscrieri pentru participarea la Forumul Românilor de Pretutindeni 

8. Prognoză de vreme nefavorabilă pentru Grecia: ploi torențiale, furtuni, vânt în rafale și 

grindină 

9. Noile cărți de identitate vor avea obligatoriu CIP și două amprente ale titularului 

10. 15 studenți au absolvit cursurile de limba română organizate de Institutul Cultural Român 

Bruxelles în anul academic 2018-2019 

11. Diaspora românească este a cincea cea mai mare din lume (raport OCDE) 
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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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FESTIVALURI GASTRONOMICE ȘI CULTURALE ALE ROMÂNILOR DIN UNGARIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30936-2019-07-19-06-07-31.html 

 

Şi anul acesta, sărbătoarea satului Chitighaz, „Festivalul Pogăciţelor", oferă localnicilor 

programe culturale cu ansambluri din ţară şi din România, cântăreţi de muzică populară, 

muzică uşoară pentru tineretul satului, concurs de gătit şi multe pogăcele, pentru toţi sătenii şi 

vizitatorii festivalului. Evenimentul a ajuns la cea de-a 13-a ediţie şi este organizat de către 

Primăria localităţii Chitighaz. Festivalul are loc în parcul din centrul satului, pe scena 

amenajată în faţa casei de cultură din localitate, în zilele de 10–11 august, transmite Foaia 

Românească, preluat de Romanian Global News. 

 

De asemenea, în perioada 15–17 august, Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Macău 

(preşedinte Iulia Birta), organizează o nouă ediţie a Zilelor Culturale şi Festival Gastronomic, 

două evenimente realizate împreună, în scopul de a întregi valorile româneşti. Manifestările 

vor avea loc pe malul Mureşului, la Casa Verde. Programul acestor trei zile mai cuprinde 

vizionare de expoziţie la Muzeul József Attila din Macău, iar în cea de-a doua zi o conferinţă 

despre „Importanţa limbii române şi studierea ei pentru românii din diasporă". Scopul acestor 

manifestări este de a prezenta şi promova cultura şi tradiţiile româneşti, dar şi de a lega 

simbolic „punţi" între comunităţile de pe o parte şi de cealaltă a graniţei, deoarece la festival 

sunt aşteptaţi atât români din Ungaria cât şi din România. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30936-2019-07-19-06-07-31.html
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OLANDEZII CAUTĂ GRĂDINARI 

https://www.timpromanesc.ro/olandezii-cauta-gradinari-2/ 

 

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

283 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Olanda – 125 locuri de muncă pentru: muncitor în sera de flori, muncitor în producția de roșii, 

muncitor necalificat în grădinărit şi horticultură, operator la mașini și utilaje pentru fabricarea 

produselor alimentare, procesor bulbi de flori, procesor de flori și plante în seră; 

 

Germania – 54 locuri de muncă pentru: ajutor la curățenie, bucătar, bufetier, cameristă, chef 

de pârtie, chef de rang, commis de rang, consultant IT, demichef de rang, dezvoltator 

software, electrician, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator instalații sanitare, de 

încălzire și gaz, junior sous chef, lăcătuș, manager recepție, mecanic de proces – mașini 

producție muluri, mecanic – mașini de prelucrare a plasticului, ospătar, parchetar, personal în 

domeniul gastronomiei de sistem, preparator de înghețată, recepționer, șef de echipă, 

specialist IT, sudor, tâmplar, tehnician electrician/electronist, zidar; 

 

Austria – 32 locuri de muncă pentru: montator de mobilă; reactJS frontend developer; 

 

Norvegia – 18 locuri de muncă pentru: antrenor de gimnastică ritmică, mecanic auto, ospătar, 

tinichigiu auto, vopsitor auto; 

 

Spania – 15 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic și electric la întreținere echipamente; 

 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

 

https://www.timpromanesc.ro/olandezii-cauta-gradinari-2/
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Ungaria – 10 locuri de muncă pentru: montator structuri metalice, sudor; 

 

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: instalator de schele; 

 

Belgia – 5 locuri de muncă pentru: lucrător în agricultură; 

 

Franța – 2 locuri de muncă: bucătar, șef de sală. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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„CHIPUL SATULUI ROMÂNESC” PREZENTAT PENTRU A DOUA OARĂ ÎN SUA, LA 

CHICAGO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30924-2019-07-18-09-02-40.html 

 

Expoziția „Chipul satului românesc", ajunsă în SUA cu sprijinul Mitropoliei Ortodoxe Române a 

celor două Americi, a fost prezentată duminică la Chicago, după ce în urmă cu o lună a putut fi 

admirată la Parohia românească „Sfânta Treime" din Troy, Michigan, transmite 

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

 

Mitropolitul Nicolae Condrea a prezentat expoziția organizată de Agenția de știri Basilica în 

cadrul unui moment festiv organizat la Catedrala „Sfinții Împărați" din Chicago cu ocazia 

aniversării a 17 ani de slujire arhierească. 

 

IPS Nicolae felicitat de comunitatea românească din Chicago la 17 ani de arhierie. Foto credit: 

Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi 

 

Expoziția „Chipul satului românesc" este organizată în contextul Anului Omagial al satului 

românesc în Patriarhia Română și cuprinde peste 50 de fotografii realizate de fotoreporterii 

Basilica.ro și de alți 12 fotografi pasionați de satul românesc. Inițial, expoziția a fost prezentată 

la Palatul Patriarhiei în perioada 27 februarie – 09 martie 2019. 

 

Aniversarea Mitropolitului Nicolae a avut loc duminică după Sfânta Liturghie. La eveniment a 

fost prezent dl. Tiberiu Trifan, Consulul General al României la Chicago, un apropiat al 

comunității Catedralei „Sf. Împărați", după cum precizează Mitropolia pe site-ul oficial. 

 

IPS Nicolae în Catedrala din Chicago la 17 ani de arhierie. Foto credit: Mitropolia Ortodoxă 

Română a celor două Americi 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30924-2019-07-18-09-02-40.html
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________________________________________ 

 

Mitropolitul Nicolae a fost hirotonit arhiereu de Patriarhul Teoctist în data de 14 iulie 2002, în 

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul" din Montreal (Canada). De atunci păstorește Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română a celor două Americi, ridicată în octombrie 2016 la rangul de mitropolie. 

 

Ierarhul, în vârstă de 52 de ani este originar din Constanța. Vezi mai multe detalii biografice 

aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ELITA ROMÂNIEI – 100 DE PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI, PROIECTE ROMÂNESC ÎN 

SPANIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30923-2019-07-18-08-54-40.html 

 

Elita României - 100 de personalități românești a fost un proiect realizat de scriitorul Gelu 

Vlașin prin intermediul Asociației Culturale Diverbium în colaborare cu Ambasada României 

din Spania, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, se arată într-o notă de 

presă primită la redacție, preluată de Romanian Global News. 

 

Proiectul și-a dorit să contribuie la păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii culturale a 

românilor din Spania, dezvoltarea legăturilor afective cu România și consolidarea valorilor 

culturale şi spirituale româneşti, promovarea imaginii României şi a valorilor românești în 

rândul comunității românești din Spania, îmbunătăţirea imaginii comunităţii culturale româneşti 

din Spania și întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor 

ţării. 

 

Proiectul și-a propus să pună în valoare cultura, arta și literatura română prin intermediul 

realizării unor evenimente de prezentare a 100 de personalități românești, evenimente care s-

au derulat pe parcursul a 3 zile (5,6 și 7 iulie) la Ambasada României de la Madrid. Partener 

media a fost: RDS TV (coordonată de Cristian Aldea) iar printre colaboratori: Asociația 

Scriitorilor și Artiștilor România din Spania – ASARS, Revista Kryton, portalul Rețeaua 

Literară, portalul România +. Invitați speciali din România: poeții Irina Georgescu și Ștefan 

Manasia. 

 

La inaugurare au participat reprezentanți ai Ambasadei României din Spania, ai Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni și ai Institutului Cultural Român din Madrid. Din program: 

concert de muzică cultă cu Trio Vergotis, concert pentru copii cu grupul DoReMi, concert 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30923-2019-07-18-08-54-40.html
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muzică folk cu Elena Ninerică, lecturi de poezie cu membri ai Asociației Scriitorilor și Artiștilor 

Români din Spania / ASARS și ai Asociației Diverbium, prezentare de carte (Jesus Benitez 

despre Exercițiul minții de Sabin Mureșan), film documentar: România Muzicii Tradiționale, 

degustare produse tipice românești (Restaurantul Acasă) și stand de carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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TABĂRA ”BUCURIA” A PROTOPOPIATULUI ROMÂNESC SICILIA LA CEA DE-A II 

EDIȚIE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30905-2019-07-16-09-47-56.html 

 

A început cea de-a II ediție a Taberei Protopopiatului românesc Sicilia, intitulata sugestiv 

"Bucuria" și care se desfașoară în perioada 14 - 19 Iulie cu participarea parohiilor: Ragusa, 

Trapani-Alcamo, Palermo, Canicatti și Ribera, transmite Romanian Global News. 

 

Așa cum pentru orice început de lucrare cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, deschiderea 

taberei a avut loc în duh de rugăciune, unindu-ne în rugăciune la Slujba de Te-Deum săvârșita 

de PC Prot. Nicolae Chilcos, Pr. Martinian Epure, Pr. Petru Taraboi și Pr. Stelian Mandea. 

 

După ce copiii au luat cunoștință de regulamentul taberei, au participat la o serie de activități 

de cunoaștere și de relaxare. 

 

După bucuria pe care o aveau înscrisa pe fețele lor copiii, ne-am dat seama că este un început 

minunat. Așa sa ne ajute Dumnezeu ca, pe tot parcursul taberei, sa avem parte de bucurii și 

clipe de neuitat, se arată într-un comunicat. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30905-2019-07-16-09-47-56.html
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TINERII ROMÂNI DIN ITALIA PARTICIPĂ LA ȘCOALA DE VARĂ ORGANIZATĂ LA 

MĂNĂSTIREA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN ROMA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30897-2019-07-15-08-48-07.html 

 

Tinerii din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei participă timp de 9 săptămâni, câte o zi pe 

săptămână, la școala de vară intitulată „Zile de vacanță petrecute în biserică". Proiectul se 

desfășoară la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului" din Roma, transmite www.basilica.ro, 

preluat de Romanian Global News. 

 

Proiectul presupune mai multe activități prin intermediul cărora tinerii pot afla informații despre 

creația lui Dumnezeu, Sfânta Liturghie și satul românesc, informează Episcopia Italiei 

 

Totodată, nu vor lipsi din program activități recreative, ateliere de bucătărie, un curs de 

acordare a primului ajutor pe categorii de vârstă precum și un pelerinaj la Sfântul Benedict de 

Nursia, ocrotitorul Europei. 

 

În cea de-a doua zi a școlii de vară, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu vicar 

al Episcopiei Italiei, a prezentat tinerilor o sinteză comparativă despre referatul scripturistic al 

Facerii și teoriile științifice ale creației Universului. 

 

Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania le vorbește tinerilor despre creație. Foto credit: 

Episcopia Italiei 

 

În cadrul atelierului, Preasfinția Sa a accentuat faptul că „știința ne arată cum s-au întâmplat 

lucrurile, iar Sfânta Scriptură ne descoperă finalitatea și motivul pentru care lumea a fost 

creată". 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30897-2019-07-15-08-48-07.html
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Scopul proiectului este de socializare și petrecere a zilelor de vacanță într-un mediu adecvat 

formării lor spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ANUNȚ ÎNSCRIERI PENTRU PARTICIPAREA LA FORUMUL ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-inscrieri-pentru-participarea-la-forumul-romanilor-de-pretutindeni/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează invitația către reprezentanții mediului 

asociativ românesc din afara granițelor și către reprezentanții mass-media de expresie 

românească de a participa la Forumul Românilor de Pretutindeni, care va avea loc în perioada 

4-8 septembrie 2019, în România. 

 

Obiectivul principal al proiectului este de a crea o platformă de dezbatere a ideilor și 

propunerilor privind problematica românilor din afara granițelor, în vederea extinderii  sprijinului 

acordat inițiativelor în domeniul cultural, educațional, antreprenorial și mass-media dezvoltate 

de asociațiile românești din comunitățile istorice și diaspora. 

 

Evenimentul va cuprinde atât dezbateri generale privind românii de pretutindeni, precum și 

ateliere de lucru privind afirmarea identității culturale și dreptul la educație, oportunități 

antreprenoriale, integrarea socială și economică a românilor din afara granițelor. De 

asemenea, se vor realiza vizite de documentare a unor obiective culturale de importanță 

privind identitatea românească. 

 

Agenda evenimentului, precum și detalii privind locația unde se va desfășura vor fi comunicate 

în scurt timp. 

 

Criterii de eligibilitate: 

 

Candidații trebuie să fie cetățeni români sau etnici români; 

Candidații trebuie să fie reprezentanți legali sau împuterniciți ai unei asociații românești din 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-inscrieri-pentru-participarea-la-forumul-romanilor-de-pretutindeni/
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afara granițelor care desfășoară activități destinate românilor de pretutindeni, SAU să 

desfășoare activitate relevantă în cadrul domeniul mass-media destinat problematicii românilor 

de pretutindeni. În acest sens, dosarul de candidatura va conține statutul asociației sau o 

împuternicire din partea reprezentantului legal, precum și un CV din care să rezulte activitatea 

derulată. 

Fiecare asociație poate desemna maximum 2 (două) persoane membre ale asociației, iar 

înscrierea participanților se va face prin trimiterea dosarului de candidatură la adresa de mail 

forum@mprp.gov.ro. Se vor lua în considerare primele 100 de dosare depuse. Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni va asigura: 

 

Cheltuieli de transport internațional, cu sosire în București pe data de 4 septembrie 2019, și 

plecare din București în data de 11 septembrie 2019; 

Cheltuieli de transport intern; 

Cheltuieli de masă; 

Cheltuieli de cazare. 

Dosarul de candidatură va cuprinde: 

 

Act de identitate valabil din care să reiasă faptul că posesorul deține cetățenia română. În lipsa 

acestuia, se va transmite un act de identitate valabil și o declarație de apartenență la 

identitatea românească; 

Actul din care reiese faptul că participantul este reprezentant legal al unei asociații românești 

din afara granițelor, sau împuternicire din partea reprezentantului legal SAU documente din 

care să reiasă activitatea jurnalistică în domeniul mass-media destinate românilor din afara 

granițelor, altele decât curriculum-vitae; 

Curriculum-vitae 

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1) 

Declarație de angajament privind participarea la toate activitățile derulate în cadrul proiectului 



 

                   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, 

 

15 

Forumul românilor de pretutindeni (Anexa 2) 

Termen înscrieri: 10 zile de la publicarea anunțului pe site-ul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni 

 

Forum_Anexa_1 

 

Confirmare_participare_proiect_Anexa_2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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PROGNOZĂ DE VREME NEFAVORABILĂ PENTRU GRECIA: PLOI TORENȚIALE, 

FURTUNI, VÂNT ÎN RAFALE ȘI GRINDINĂ 

https://www.timpromanesc.ro/prognoza-de-vreme-nefavorabila-pentru-grecia-ploi-torentiale-furtuni-vant-in-rafale-

si-grindina/ 

 

Pentru următorul interval de timp, serviciul de meteorologie grec a emis o prognoză de vreme 

nefavorabilă, respectiv ploi torențiale, furtuni, vânt în rafale și grindină. 

 

Zonele afectate sunt: Sudul Mării Ionice; Peloponez; Estul Greciei Centrale; Insulele Sporade; 

Centru și Nordul Insulei Evia; Vestul și Nordul Peninsulei Attica; Thesalia. 

 

Românii care au nevoie de asistență consulară pot apela numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Atena +302106728879, +302106744544 și oficiului consular la Salonic 

+302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor 

Români din Străinătate (CCSCR) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de 

permanență. 

 

 

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație cu caracter de urgență, au la 

https://www.timpromanesc.ro/prognoza-de-vreme-nefavorabila-pentru-grecia-ploi-torentiale-furtuni-vant-in-rafale-si-grindina/
https://www.timpromanesc.ro/prognoza-de-vreme-nefavorabila-pentru-grecia-ploi-torentiale-furtuni-vant-in-rafale-si-grindina/
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dispoziție și telefonul de permanență al Ambasadei României în Republica Elenă 

+306978996222 și cel al Consulatului General al României la Salonic +306906479076. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, 

http://salonic.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro și reaminteşte faptul că cetăţenii 

români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” 

(http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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NOILE CĂRȚI DE IDENTITATE VOR AVEA OBLIGATORIU CIP ȘI DOUĂ AMPRENTE ALE 

TITULARULUI 

https://www.timpromanesc.ro/noile-carti-de-identitate-vor-avea-obligatoriu-cip-si-doua-amprente-ale-titularului/ 

 

Noile cărți de identitate vor avea obligatoriu CIP, fotografie și două amprente ale titularului. 

Acestea se vor elibera din 3 august 2021. Este data de la care România trebuie să se alinieze 

modelului standard european. Apoi, timp de 10 ani, până în 2031, vor fi schimbate toate 

documentele, pe măsură ce expiră. 

 

Noile cărți de identitate vor avea dimensiunea permisului de conducere, vor avea atât drapelul 

României, cât și al Uniunii Europene, un CIP cu fotografia și două amprente ale titularului. 

 

Cei care împlinesc 55 de ani în acest an și anul viitor vor fi chemați în 2031 să li se schimbe 

cărțile de identitate. Potrivit legii actuale, persoanelor de peste 55 de ani li se eliberează 

documente de identitate pe viață. În schimb, în regulamentul european este prevăzută vârsta 

de 70 de ani. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/noile-carti-de-identitate-vor-avea-obligatoriu-cip-si-doua-amprente-ale-titularului/
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15 STUDENȚI AU ABSOLVIT CURSURILE DE LIMBA ROMÂNĂ ORGANIZATE DE 

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN BRUXELLES ÎN ANUL ACADEMIC 2018-2019 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30932-2019-07-19-05-54-02.html 

 

Institutul Cultural Român Bruxelles anunță sfârșitul celui de-al noulea an academic de predare 

a limbii române, și îi felicită călduros pe cei 15 absolvenți ai cursurilor de limbă română pentru 

adulți organizate de Reprezentanță, transmite ICR într-un comunicat de presă, preluat de 

Romanian Global News. 

 

Fie că vorbim despre interese profesionale, ori culturale ale participanților, cursurile de limbă 

română organizate de ICR Bruxelles, sub atenta îndrumare a doamnei profesoare Elena 

Cărbunaru-Butușină, nu reprezintă doar modalitatea clasică de a descoperi tainele limbii 

române, ci și o intruziune în spațiul românesc, admirat pentru istoria, tradițiile și particulăritățile 

sale. 

 

„O dată cu învățarea limbii române, cursanții își rafinează perspectiva asupra culturii române, a 

locului acesteia în context european, al mentalităților și al specificului local. Este un pas 

important pentru a aprofunda legătura personală sau profesională cu România și pentru a 

înțelege direct, fără barieră lingvistică, realitatea românească. În condițiile în care Europa se 

confundă din ce în ce mai mult cu Uniunea Europeană, iar multilingvismul reprezintă una dintre 

valorile europene, tot mai mulți cetățeni ai UE doresc să cunoască cât mai multe limbi străine, 

atât în scop socio-profesional, cât și turistic.", declară Elena Cărbunaru-Butușină, profesor de 

limba română. 

 

„ Cursul de limbă română din Bruxelles mi-a plăcut foarte mult. Din punctul meu de vedere, a 

existat un echilibru între gramatică și alte competenţe cum ar fi exerciţiile de vorbire. 

Profesoara, vorbitoare nativă, a fost capabilă să entuziasmeze grupul care nu a fost unul 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30932-2019-07-19-05-54-02.html
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mare. "(Floris, absolvent nivel nivel B2) 

 

„ Impresia mea despre curs este pozitivă: o profesoară excepțională care ne explică foarte 

bine gramatica și ne face să vorbim mult în clasă. Lecțiile de gramatică mi-au dat posibilitatea 

de a înțelege subtilități ale limbii române. De aceea, doresc să continui cursul la un nivel 

superior."(Alessandra, absolventă nivel A2, cu punctaj maxim) 

 

Structurate conform Cadrului comun european de referință pentru limbi, pe niveluri diferite de 

învățare, cursurile de limba română constituie cel mai longeviv program al Institutului Cultural 

Român Bruxelles, fiind înființat încă din anul 2010. Programul din anul universitar 2018/2019 s-

a desfășurat în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Belgiei, cu sprijinul Alliançe 

francaise Bruxelles-Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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DIASPORA ROMÂNEASCĂ ESTE A CINCEA CEA MAI MARE DIN LUME (RAPORT 

OCDE) 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/07/17/diaspora-romaneasca-este-a-cincea-cea-mai-mare-din-

lume-raport-ocde--342480 

 

Trei sferturi (75%) din declinul populaţiei României între anii 2000 şi 2018 (de la 22,4 milioane 

la 19,5 milioane) se datorează emigrării, diaspora românească fiind a cincea cea mai mare din 

lume, arată Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) într-un nou raport 

publicat marţi la Paris. 

 

Potrivit documentului, intitulat ''Talent Abroad: A Review of Romanian Emigrants'' (Talent în 

străinătate: o recenzare a emigranţilor români), în 2015-2016, 3,6 milioane de persoane 

născute în România (17%) trăiau în ţările OCDE, dintre care 54% erau femei. Între 2000-2001 

şi 2015-2016, numărul emigranţilor români a crescut cu 2,3 milioane. Italia, cu aproape o 

treime din populaţia emigranţilor români (peste 1 milion), a fost ţara gazdă lider, urmată de 

Germania (680 000) şi Spania (573 000). 

 

În ultimii ani, aproximativ 25% dintre românii care trăiesc în România şi-au exprimat dorinţa de 

a se stabili definitiv în străinătate dacă ar avea posibilitatea, unul dintre cele mai mari procente 

înregistrate în regiune. Aproape jumătate dintre persoanele în vârstă de 15-24 de ani din 

România au declarat că intenţionează să emigreze. 

 

Emigranţii români lucrează în cea mai mare parte în meserii slab calificate, iar dintre cei cu 

studii superioare, mulţi sunt supracalificaţi, se spune în raport. 

 

Emigranţii români în ţările OCDE au de trei ori mai multe şanse decât cetăţenii ţării în care au 

emigrat de a lucra în activităţi care implică o muncă necalificată sau semi-calificată şi jumătate 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/07/17/diaspora-romaneasca-este-a-cincea-cea-mai-mare-din-lume-raport-ocde--342480
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/07/17/diaspora-romaneasca-este-a-cincea-cea-mai-mare-din-lume-raport-ocde--342480
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au şanse de a lucra în locuri de muncă cu înaltă calificare. Aproape jumătate din românii cu 

studii superioare care au emigrat în ţările OCDE ocupă locuri de muncă cu nivel scăzut de 

calificare. 

 

În ceea ce priveşte numărul şi locurile de emigrare, documentul detaliază că emigranţii din 

România au reprezentat cel de-al şaselea cel mai mare grup de emigranţi în ţările OCDE în 

2015-2016 şi cel mai mare grup de emigranţi din regiunea vecină a României. Între 2000-2001 

şi 2015-2016, numărul acestora a crescut cu 2,3 milioane până la 3,4 milioane. Cea mai mare 

parte a acestei creşteri (1,1 milioane de emigranţi) a avut loc între 2005-2006 şi 2010-2011. 

Compoziţia demografică a emigranţilor români a evoluat: în timp ce ponderea femeilor a rămas 

stabilă la 51%, un proces de întinerire poate fi observat în rândul emigranţilor, peste 90% 

dintre ei având vârstă de muncă. 

 

Ţările europene din OECD au înglobat 90% din totalul emigranţilor români din zona OCDE în 

2015-2016, iar 67% au locuit în Italia, Germania sau Spania. Creşterea numărului acestora a 

fost deosebit de ridicată în Italia, Spania şi Regatul Unit, în mare măsură determinată de 

emigranţi tineri şi recenţi, deşi creşterea a avut loc în perioade diferite în fiecare ţară. 

 

Majoritatea emigranţilor români nu sunt cetăţeni ai ţării gazdă, iar naturalizările din ţări ale 

Uniunii Europene, cum ar fi Italia, Germania şi Regatul Unit, au crescut puternic recent, în timp 

ce au scăzut în Statele Unite şi Ungaria. Numărul celei de-a doua generaţii de emigranţi 

români în ţări UE se apropie probabil de 630 000 în total, cu o cotă considerabilă sub 15 ani. 

 

În ceea ce priveşte tendinţele recente în emigrarea din România, fluxurile migraţiei legale 

anuale din România în ţările OCDE au atins un maxim de 560 000 în 2007 şi au crescut de 

cinci ori în general de la aproximativ 88 000 în 2000 la 415 000 în 2016. 
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În 2016, emigranţii români au reprezentat 6% din intrările în ţările OCDE, în creştere de la doar 

3% în 2000. Atât aderarea României la Uniunea Europeană, cât şi criza economică globală au 

influenţat puternic evoluţia tendinţelor emigrării româneşti şi a ţărilor de destinaţie specifice. 

După o creştere constantă cu aproximativ 17% pe an între anii 2000 şi 2006, o creştere 

imputabilă ridicării vizelor Schengen pentru români, emigraţia românească s-a dublat din 2006 

până în 2007. Italia (270 000) şi Spania (200 000) au atras cel mai mult din aceste fluxuri în 

2007. Fluxurile către aceste două ţări au scăzut brusc în 2008 odată cu declanşarea crizei 

economice, ceea ce a dus la creşterea fluxurilor către Germania şi Regatul Unit. Migraţia netă 

în Spania a devenit negativă în ultimii ani, reflectând creşterea plecării românilor din această 

ţară, în timp ce numărul mare de plecări în Germania poate reflecta un sistem circular. 

 

Caracteristicile emigranţilor români au fost destul de stabile în timp: în medie, majoritatea 

noilor sosiri din România între 2004 şi 2016 erau femei, aproape două treimi (62%) erau sub 

30 de ani, mai mult de o treime (37% ) nu erau căsătoriţi la momentul sosirii şi 78% locuiau 

într-o gospodărie fără copii. 

 

Deşi 71% dintre emigranţii români recenţi în această perioadă nu au avut un loc de muncă în 

anul anterior migrării, această cotă a scăzut în timp. Intenţiile de emigrare în România sunt 

ridicate în general şi în special în rândul tinerilor. Problema oportunităţilor de angajare este 

principalul motiv pe care românii îl invocă pentru dorinţa lor de a-şi părăsi ţara. 

 

Nivelul educaţional al diasporei române în ţările OCDE este în medie relativ ridicat, un sfert din 

emigranţi având studii superioare. Deşi Italia găzduieşte majoritatea emigranţilor români şi pe 

cei cu cea mai scăzută educaţie dintre toate ţările OCDE, Germania este destinaţia principală 

pentru emigranţii români cu studii superioare. 

 

Nivelurile de educaţie în rândul emigranţilor români variază foarte mult în funcţie de ţări, iar 
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ţările din Europa de Sud, cum ar fi Spania sau Italia, sunt ţările în care emigranţii cu studii 

reduse sunt cei mai reprezentaţi. 

 

Contrar tendinţei globale în rândul emigranţilor care trăiesc în ţările OCDE, nivelul de educaţie 

al emigranţilor români nu este în creştere, ci este relativ stabil şi chiar a avut tendinţa să scadă 

uşor în ultimii 15 ani. Totuşi, această stabilitate a nivelului de educaţie maschează faptul că 

femeile emigrante din România au acum un nivel mai ridicat de educaţie decât bărbaţii. 

 

Diaspora românească se caracterizează printr-o integrare destul de reuşită în societăţile 

gazdă, adoptând destul de frecvent limbile şi normele demografice ale ţărilor de destinaţie. Cu 

toate acestea, emigranţii români încă se confruntă cu o discriminare destul de frecventă, ceea 

ce poate împiedica integrarea lor cu succes în societăţile gazdă, potrivit raportului OCDE. 

 

Integrarea diasporei române pe piaţa muncii din ţările OCDE este complexă la nivel global. În 

pofida ratelor mai ridicate ale ocupării forţei de muncă, şi ratele şomajului în rândul 

emigranţilor români sunt mai ridicate decât cele ale nativilor, iar aceste decalaje s-au mărit 

după criza economică. De asemenea, în ciuda ratelor mai ridicate ale ocupării forţei de muncă, 

crearea de locuri de muncă a fost deosebit de înceată pentru lucrătorii cu înaltă calificare. În 

plus, principalele locuri de muncă ocupate de emigranţii români în ţările OCDE sunt slab 

calificate, în special cele pentru femei. Totodată, ratele de supracalificare ale românilor rămân 

ridicate şi au crescut în timp. 

 

Distribuţia migranţilor români între sectoare este orientată spre sectoare de activitate slab 

calificate, cum ar fi construcţiile pentru bărbaţi şi activităţile casnice pentru femei. Cu toate 

acestea, emigrarea cadrelor medicale din România reprezintă o diasporă mare şi bine stabilită 

în zona OCDE. 
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Organizaţia admite că fluxurile mari de emigranţi români din ultimii 10-15 ani în ţările OCDE, în 

special în statele membre ale UE, au dus în mod logic la fluxuri semnificative de întoarcere în 

România, dar că este foarte dificil de determinat gradul exact al acestor fluxuri de migraţie de 

întoarcere. Pentru a dezvolta şi pune în aplicare politici specifice care ar putea contribui la 

întoarcerea migranţilor care se luptă să găsească locuri de muncă adecvate în ţară, de 

exemplu, este necesar să se identifice în mod adecvat caracteristicile acestei populaţii şi să se 

înţeleagă constrângerile pe care le întâmpină pe piaţa forţei de muncă, dar şi în alte 

dimensiuni ale vieţii lor în România 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 


