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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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DE AZI, LA GRANIȚA ROMÂNO-UNGARĂ SUNT DESCHISE ZECE PUNCTE DE

TRECERE A FRONTIEREI

https://www.timpromanesc.ro/de-azi-la-granita-romano-ungara-sunt-deschise-zece-puncte-de-trecere-a-

frontierei/

Poliţia de Frontieră anunţă că începând de joi, de la ora 6,00, la graniţa româno-ungară

sunt deschise zece puncte de trecere a frontierei, pentru traficul de turisme şi persoane,

pentru efectuarea formalităţilor  specifice pe sensul  de intrare/ieşire  în/din  ţară şi  cu

respectarea măsurilor dispuse pe linie de sănătate publică din cele două state.

Potrivit  unui  comunicat  al  Poliţiei  de Frontieră,  sunt  deschise punctele  de trecere a

frontierei:  Petea şi  Urziceni  – judeţul  Satu Mare,  Valea lui  Mihai,  Borş şi  Salonta –

judeţul Bihor, Vărşand, Turnu, Nădlac I şi Nădlac II  – judeţul Arad, Cenad – judeţul

Timiş.

Tot  pentru  fluidizarea  traficului  în  punctele  de  frontieră  şi  pentru  a  veni  în  sprijinul

persoanelor care nu se deplasează cu mijloace de transport personale, începând cu

aceeaşi  dată  şi  aceeaşi  oră,  sunt  operaţionale  pe  teritoriul  Ungariei,  în  regim

permanent,  două  culoare  de  tranzit  pentru  transportul  persoanelor  cu

microbuze/autocare, cu intrare în România prin P.T.F. Nădlac II – Autostradă şi P.T.F.

Borş.

Intrarea  în  România  prin  cele  zece  puncte  de  frontieră  se  realizează  în  regim

permanent  (24/24  de  ore),  cu  respectarea  condiţiilor  legale  dispuse  în  contextul

pandemiei:  controlul  specific  la  intrarea  în  ţară,  completarea  declaraţiei  pe  proprie

răspundere  şi  efectuarea  triajului  epidemiologic  de  către  reprezentanţii  Direcţiei  de

Sănătate  Publică  în  vederea  stabilirii  măsurilor  obligatorii  de  izolare/carantină  la

locuinţă, după caz, carantină instituţionalizată.
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”Pentru  punerea  în  aplicare  a  soluţiilor  de  fluidizare  a  traficului  la  graniţa  de  vest,

stabilite în cadrul întâlnirii care a avut loc în (…) la Budapesta, pe 19 mai, între miniştrii

de interne ai României şi Ungariei, Ion-Marcel Vela şi Sandor Pinter, şefii poliţiilor de

frontieră din cele două state au purtat o serie de discuţii  în cadrul cărora au stabilit

detaliile  tehnice  în  vederea  implementării  acestora  la  frontiera  comună”,  se

menţionează în comunicat.

Sursa foto: https://www.politiadefrontiera.ro

Sursă: timpromanesc.ro
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ROMÂNII CARE VOR SĂ REVINĂ ACASĂ PRIN BULGARIA TREBUIE SĂ ANUNȚE

AMBASADA ROMÂNII LA SOFIA. DE PREFERTA, CU 48 DE ORE ÎNAINTE

https://www.timpromanesc.ro/romanii-care-vor-sa-revina-acasa-prin-bulgaria-trebuie-sa-anunte-

ambasada-romaniei-la-sofia-de-preferat-cu-48-de-ore-inainte/

Sursă: timpromanesc.ro
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STUDENȚII ȘI ELEVII DIN R. MOLDOVA CARE ÎȘĂFAC STUDIILE ÎN ROMÂNIA NU

VOR TREBUI

https://www.stiripesurse.ro/studentii-si-elevii-din-r-moldova-care-isi-fac-studiile-in-romania-nu-vor-

trebui_1466900.html?

fbclid=IwAR1HEnLDMzsVZhe5HhX_6S5ZQvhtcqop9ZT0U_OnowOQ8iVCeCDKZOYJkmE

Studenții și elevii din R. Moldova care își fac studiile în România nu vor trebui să stea în

carantină/izolare  timp de 14 zile  dacă nu prezintă  simptome asociate  COVID-19 la

trecerea frontierei. Anunțul a fost făcut de Ambasada României la Chișinău.

„Potrivit art.1/6 litera (p) din Hotărârea Guvernului României nr.394 din 18 mai 2020,

elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul

sau reședința în afara României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de

pe teritoriul României, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de

învățământ gimnazial/liceal/universitar, sunt exceptați de la măsura carantinării/izolării,

dacă nu prezintă  simptome asociate  COVID-19”,  a  explicat  Ambasada României  la

Chișinău.

Sursă: stiripesurse.ro
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MAREA BRITANIE ANUNȚĂ ÎN LUNA IUNIE NOILE CONDIȚII DE CĂLĂTORIE

https://www.stiripesurse.ro/marea-britanie-anunta-in-luna-iunie-noile-conditii-de-calatorie_1466700.html?

fbclid=IwAR0SzGNWutFVLI46f-nKOq6bABLQo7urcYTFeRI6xh1EwzoYBn7QUFC_Yxo

Marea Britanie a anuntat ca isi va definitiva la inceputul lunii viitoare planurile privind

instituirea carantinei pentru persoanele venite din strainatate, aceasta masura urmand

sa  difere  in  functie  de  raspandirea  noului  Coronavirus  in  tara  de  provenienta  a

calatorilor, a declarat luni Ministrul  britanic al  Transporturilor, Grant Shapps, citat de

Agentia Reuters.

Guvernul de la Londra a anuntat in urma cu doua saptamani intentia de a institui o

perioada  de  14  zile  de  carantina  pentru  majoritatea  persoanelor  revenite  dintr-o

calatorie  internationala,  pentru  a  preveni  raspandirea  noului  Coronavirus  in  Marea

Britanie.  Inca  de  atunci,  conducerea  Aeroportului  Heathrow  din  Londra,  dar  si  alte

insitutii, au sugerat Guvernului sa stabileasca asa numitele 'bule de calatorie'' pentru

statele  cu  risc  redus  de  infectare  cu  noul  Coronavirus,  astfel  incat  sa  fie  permisa

circulatia  persoanelor  intre  aceste  tari  si  Regatul  Unit.  ''Trebuie,  intr-adevar,  sa

analizam mai  multe  imbunatatiri,  de  exemplu  ceva  precum poduri  aeriene  care  sa

permita  venirea in  tara  a  persoanelor  plecate din  alte  tari  care au reusit  sa  atinga

niveluri reduse de infectare cu Coronavirus'', a explicat oficialul britanic.

--

Speranta Anghel

Sursă: stiripesurse.ro
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IMPACTUL COVID-19 ASUPRA PROGRAMULUI ERASMUS ȘI CORPULUI

EUROPEAN DE SOLIDARITATE

https://www.timpromanesc.ro/impactul-covid-19-asupra-programului-erasmus-si-corpului-european-de-

solidaritate/

Cum i-a afectat pandemia pe cei 170.000 de tineri implicați în Erasmus+ sau în Corpul

european de solidaritate? Cum poate UE să contribuie?

Educația a fost grav afectată de criza Covid-19. Închiderea universităților și restricțiile

de călătorie înseamnă că participanții la programe de mobilitate transfrontalieră, cum ar

fi schimbul de studenți Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, se confruntă cu

provocări.

În prezent, 165 000 de tineri din întreaga Europă se află în schimburi Erasmus și alți 5

000 sunt implicați în proiecte de voluntariat.

Studenți Erasmus în timpul pandemiei de Covid-19

25% dintre schimburile de studenți au fost anulate din cauza Covid-19

37,5% dintre studenți au avut cel puțin o problemă majoră legată de schimbul lor (de

exemplu: nu s-au putut întoarce acasă, au avut probleme cu cazarea)

jumătate din studenții al căror program a continuat au trecut la cursuri online

34 % au trecut la oferte parțial online sau la cursuri amânate parțial (Sursa: Rețeaua

studenților Erasmus)
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Contribuția UE

Pentru a reduce cât mai mult impactul negativ asupra tinerilor care fac voluntariat sau

participă la programul Erasmus+, Comisia Europeană a declarat că va face programele

cât mai flexibile, în măsura posibilităților legale.

Aceasta  a  recomandat  agențiilor  naționale  responsabile  cu  gestionarea  burselor  de

studiu să invoce „forța majoră”, care le-ar permite să ia în considerare posibilitatea de a

aproba  costuri  suplimentare  până  la  o  valoare  maximă  a  grantului,  și  să  amâne

activitățile planificate pentru o perioadă de 12 luni.

Comisia  pentru  cultură  și  educație  a  Parlamentului  a  solicitat  Comisiei  să  facă  tot

posibilul  pentru  a  oferi  sprijin  și  informații  clare  și  pentru  a  le  oferi  siguranță

participanților.

Într-o  scrisoare  adresată  la  15  aprilie  comisarei  pentru  tineret  și  educație  Mariya

Gabriel, deputații europeni au solicitat Comisiei să se asigure că se aplică o flexibilitate

maximă, în special  pentru a-i  ajuta pe cei care au trebuit  să se întoarcă în țara de

origine din motive de siguranță, toate costurile excepționale legate de Covid-19 sunt

rambursate. participanții la schimburile de studenți și la Corpul european de solidaritate

își păstrează statutul și că bursierii nu pierd anul universitar și pot obține credite ECTS

prin intermediul unor studii la distanță.

Despre Erasmus 

A început ca program de schimb de studenți în 1987, dar începând din 2014 oferă, de

asemenea, oportunități pentru cadre didactice, stagiari și voluntari de toate vârstele.

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
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În prezent acoperă 33 de țări (toate cele 27 de state membre ale UE, plus Regatul Unit,

Turcia, Macedonia de Nord, Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și este deschis țărilor

partenere din întreaga lume.

În ultimii 30 de ani, peste 9 milioane de persoane au participat la programul Erasmus+

și aproape 800 000 de persoane au beneficiat de program doar în 2017.

Deputații  europeni  au  solicitat,  de  asemenea,  Comisiei  să  informeze  comisia

parlamentară de resort în legătură cu numărul participanților actuali  la schimburi,  cu

situația acestora și cu măsurile luate pentru a-i sprijini. La 4 mai, comisia a dezbătut din

nou chestiunea cu comisarii Breton și Gabriel.

Corpul de solidaritate 

Creat în 2018 pentru a înlocui Serviciul european de voluntariat

Destinat să le ofere tinerilor posibilitatea de a face voluntariat sau de a lucra la proiecte

desfășurate în țara lor sau în străinătate

Vizează sprijinirea comunităților  vulnerabile  și  a  oamenilor  din  întreaga Europă prin

reunirea tinerilor care doresc să construiască o societate mai incluzivă.

Sursă: timpromanesc.ro
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DESPRE CONSTRUIREA UNUI SISTEM ALIMENTAR SĂNĂTOS ȘI DURABIL

https://www.timpromanesc.ro/despre-construirea-unui-sistem-alimentar-sanatos-si-durabil/

 Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie cuprinzătoare privind biodiversitatea

pentru  a  readuce  natura  în  viața  noastră,  precum  și  strategia  „De  la  fermă  la

consumator” pentru a asigura un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic Cele

două  strategii  se  consolidează  reciproc,  reunind  natura,  fermierii,  întreprinderile  și

consumatorii pentru a crea împreună un viitor durabil și competitiv.

În  conformitate  cu  Pactul  verde  european,  acestea  propun  acțiuni  și  angajamente

ambițioase ale UE pentru a combate declinul  biodiversității  în Europa și  în întreaga

lume și pentru a transforma sistemele noastre alimentare în standarde mondiale pentru

durabilitatea  competitivă,  protecția  sănătății  umane  și  planetare,  precum  și  pentru

mijloacele  de  subzistență  ale  tuturor  actorilor  din  lanțul  valoric  alimentar.  Criza

provocată  de  pandemia  de  COVID-19  a  demonstrat  cât  de  vulnerabili  ne  face

accentuarea declinului biodiversității și cât de esențială este pentru societatea noastră

buna funcționare  a  sistemului  alimentar.  Cele două strategii  le  acordă cetățenilor  o

poziție centrală, angajându-se să sporească protecția terenurilor și a mării, refăcând

ecosistemele degradate și conferind UE un rol de lider pe scena internațională, atât în

ceea ce privește protecția biodiversității, cât și construirea unui lanț alimentar durabil.

Noua  strategie  privind  biodiversitatea  abordează  factorii-cheie  ai  declinului

biodiversității,  cum  ar  fi  utilizarea  nesustenabilă  a  terenurilor  și  a  mării,

supraexploatarea resurselor naturale, poluarea și speciile alogene invazive. Adoptată în

plină pandemie de COVID-19, strategia este un element central al planului de redresare

al UE, fundamental pentru prevenirea apariției unor epidemii viitoare și consolidarea

rezilienței la acestea, precum și pentru oferirea unor oportunități imediate de afaceri și

de investiții pentru relansarea economiei UE. 
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Aceasta urmărește, de asemenea, să integreze considerațiile legate de biodiversitate în

strategia  globală  de  creștere  economică  a  UE.  Strategia  propune,  printre  altele,

stabilirea  unor  obiective  obligatorii  pentru  refacerea  ecosistemelor  și  a  râurilor

deteriorate,  îmbunătățirea  sănătății  habitatelor  și  a  speciilor  protejate  din  UE,

readucerea  polenizatorilor  pe  terenurile  agricole,  reducerea  poluării,  „înverzirea”

orașelor noastre, consolidarea agriculturii ecologice și a altor practici agricole favorabile

biodiversității  și îmbunătățirea sănătății  pădurilor europene. Strategia prezintă măsuri

concrete pentru a repune biodiversitatea Europei  pe calea redresării  până în  2030,

inclusiv transformarea a cel puțin 30 % din terenurile și mările Europei în zone protejate

gestionate  eficient  și,  pentru  cel  puțin  10  %  din  suprafața  agricolă,  revenirea  la

elemente de peisaj bogate în diversitate.

Acțiunile prevăzute în domeniul protecției, utilizării durabile și refacerii naturii vor aduce

beneficii economice comunităților locale, creând locuri de muncă și creștere durabile.

Va fi deblocată o finanțare în valoare de 20 de miliarde de euro/an pentru biodiversitate

prin diverse surse, inclusiv fonduri UE și finanțare națională și privată.

Strategia „De la fermă la consumator” va permite tranziția către un sistem alimentar

durabil al UE, care protejează securitatea alimentară și asigură accesul la o alimentație

sănătoasă, produsă de o planetă sănătoasă. Strategia menționată va reduce amprenta

de mediu și climatică a sistemului alimentar al UE și va consolida reziliența acestuia,

protejând  sănătatea  cetățenilor  și  asigurând  subzistența  operatorilor  economici.

Strategia stabilește obiective concrete de transformare a sistemului alimentar al UE,

inclusiv o reducere cu 50 % a utilizării și a riscului pesticidelor, o reducere cu cel puțin

20 % a utilizării  îngrășămintelor, o reducere cu 50 % a vânzărilor de antimicrobiene

utilizate pentru animalele de fermă și acvacultură, precum și atingerea obiectivului de a

consacra 25 % din terenurile  agricole  agriculturii  ecologice.  De asemenea,  aceasta

propune măsuri ambițioase pentru a garanta că opțiunea sănătoasă este și cea mai
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ușor accesibilă pentru cetățenii UE, inclusiv îmbunătățirea etichetării pentru a răspunde

mai  bine  nevoilor  consumatorilor  în  materie  de  informare  cu  privire  la  alimentele

sănătoase și durabile.

Fermierii  europeni,  pescarii  și  producătorii  din  domeniul  acvaculturii  joacă  un  rol

esențial în tranziția către un sistem alimentar mai echitabil și mai durabil. Aceștia vor

beneficia de sprijin din partea politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul

pescuitului, prin intermediul unor noi fluxuri de finanțare și al programelor ecologice în

vederea adoptării unor practici durabile. Durabilitatea ca marcă a Europei va deschide

noi oportunități de afaceri și va diversifica sursele de venit pentru fermierii și pescarii

europeni.

În calitate de părți fundamentale ale Pactului verde european, cele două strategii vor

sprijini, de asemenea, redresarea economică. În contextul pandemiei de coronavirus,

ele  urmăresc  să  consolideze  reziliența  societăților  noastre  la  viitoarele  pandemii  și

amenințări precum impactul asupra climei, incendiile forestiere, insecuritatea alimentară

sau  focarele  de  boală,  inclusiv  prin  sprijinirea  unor  practici  mai  durabile  pentru

agricultură,  pescuit  și  acvacultură  și  prin  abordarea  protecției  speciilor  sălbatice  de

faună și floră și a comerțului ilegal cu acestea.

Strategiile conțin, de asemenea, importante elemente internaționale. Strategia privind

biodiversitatea reafirmă hotărârea UE de a oferi un exemplu pentru a face față crizei

biodiversității la nivel mondial. Comisia încearcă să mobilizeze toate instrumentele de

acțiune externă și parteneriatele internaționale pentru a contribui la elaborarea unui nou

cadru  ambițios al  ONU privind biodiversitatea la  nivel  mondial  în  cadrul  Conferinței

părților la Convenția privind diversitatea biologică din 2021. Strategia „De la fermă la

consumator”  vizează  promovarea  unei  tranziții  mondiale  către  sisteme  alimentare

durabile, în strânsă cooperare cu partenerii săi internaționali.
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Vicepreședintele  executiv  pentru  Pactul  verde  european,  Frans  Timmermans,  a

declarat:”Criza provocată de coronavirus ne-a arătat cât suntem de vulnerabili și cât de

important este să restabilim echilibrul dintre activitatea umană și natură. Schimbările

climatice și declinul biodiversității reprezintă un pericol clar și actual pentru umanitate.

Ocupând o poziție centrală în cadrul Pactului verde, strategia privind biodiversitatea și

strategia «De la fermă la consumator» preconizează crearea unui nou echilibru mai bun

între  natură,  sistemele  alimentare  și  biodiversitate,  pentru  a  proteja  sănătatea  și

bunăstarea  cetățenilor  noștri  și,  în  același  timp,  pentru  a  spori  competitivitatea  și

reziliența UE. Aceste strategii reprezintă o componentă fundamentală a amplului proces

de tranziție pe care îl lansăm”.

Stella  Kyriakides,  comisarul  pentru  sănătate  și  siguranță  alimentară:  ”Trebuie  să

avansăm  și  să  transformăm  sistemul  alimentar  al  UE  într-o  forță  motrice  pentru

durabilitate. Strategia «De la fermă la consumator» va avea o influență pozitivă și amplă

asupra modului  în care producem, cumpărăm și consumăm alimentele,  în beneficiul

sănătății cetățenilor, al societăților și al mediului. Aceasta ne oferă oportunitatea de a

reconcilia  sistemele noastre alimentare cu sănătatea planetei  noastre,  de a asigura

securitatea alimentară și de a răspunde aspirațiilor europenilor, care doresc alimente

sănătoase, echitabile și ecologice”/

Comisarul  pentru  mediu,  oceane  și  pescuit,  Virginijus  Sinkevičius:  ”Natura  este

indispensabilă  pentru  bunăstarea  noastră  fizică  și  mentală,  filtrează  aerul  și  apa,

reglează clima și asigură polenizarea culturilor noastre. Cu toate acestea, acționăm ca

și cum natura nu are importanță și pierdem astfel patrimoniul natural într-un ritm fără

precedent.  Această nouă strategie privind biodiversitatea se bazează pe ceea ce a

funcționat în trecut și  adaugă noi instrumente care ne vor plasa pe traiectoria către

adevărata durabilitate, în beneficiul tuturor. Obiectivul UE este de a proteja și a reface
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natura, de a contribui la redresarea economică în urma crizei actuale și de a deschide

calea către un cadru mondial ambițios de protejare a biodiversității întregii planete”.

Următoarele etape

Comisia invită Parlamentul European și  Consiliul  să aprobe aceste două strategii  și

angajamentele asumate de aceasta. Toți cetățenii și toate părțile interesate sunt invitați

să participe la o amplă dezbatere publică.

Pactul verde european, prezentat de Comisia von der Leyen la 11 decembrie 2019,

stabilește o foaie de parcurs ambițioasă către realizarea unei economii circulare neutre

din punctul de vedere al impactului asupra climei, în care creșterea economică este

decuplată de utilizarea resurselor.

La baza Pactului verde european stă obiectivul ambițios de a opri și a inversa declinul

biodiversității prin transformarea sistemelor noastre alimentare, a utilizării pădurilor, a

terenurilor, a apei și a mărilor, precum și a sistemelor energetice, urbane și industriale.

Pactul subliniază, de asemenea, importanța crucială de a aborda împreună schimbările

climatice și biodiversitatea.

Sursă: timpromanesc.ro
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SUEDIA PRELUNGEȘTE PERIOADA DE CONTROL LA FRONTIERE PÂNĂ LA

JUMĂTATEA LUNII NOIEMBRIE

https://www.timpromanesc.ro/suedia-prelungeste-perioada-de-control-la-frontiere-pana-la-jumatatea-lunii-

noiembrie/

Autoritățile suedeze au anunțat prelungirea perioadei de control la frontiere până la data

de 11 noiembrie 2020.

Astfel,  MAE recomandă cetățenilor  români  care tranzitează sau intenționează să se

deplaseze în această țară să se asigure că dețin în permanență asupra lor, pe timpul

călătoriei  spre și  dinspre Regatul Suediei,  un act de identitate valabil  (pașaport  sau

carte de identitate națională).

Cetățenii români care se află pe deja teritoriul Suediei pot cere asistență consulară la

Ambasada  României  la  Stockholm:  +468205674,  apelurile  fiind  redirecționate  către

Centrul  de  Contact  și  Suport  al  Cetățenilor  Români  din  Străinătate  (CCSCRS)  și

preluate  de  către  operatorii  Call  Center,  în  regim  de  permanență.  De  asemenea,

cetățenii  români  care se confruntă cu o situație dificilă,  specială,  cu un caracter de

urgență, au la dispoziție și telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României

la Stockholm: +46736985463.

Ministerul  Afacerilor  Externe  recomandă  consultarea  paginilor  de  internet:

http://stockholm.mae.ro,  www.mae.ro  și  reamintește  faptul  că  cetățenii  români  care

călătoresc  în  străinătate  au  la  dispoziție  aplicația  „Călătorește  în  siguranță”

(www.mae.ro/app_cs), care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Sursă: timpromanesc.ro
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MINISTRUL MUNCII, ÎN VIZITĂ LA FERMA DIN BORNHEIM; ADMINISTRATORUL

JUDICIAR AL FERMEI S-A ANGAJAT SĂ PLĂTEASCĂ LUCRĂTORILOR SUMELE

RESTANTE

https://www.agerpres.ro/economic-intern/2020/05/20/ministrul-muncii-in-vizita-la-ferma-din-bornheim-

administratorul-judiciar-al-fermei-s-a-angajat-sa-plateasca-lucratorilor-sumele-restante--509378

Ministrul  Muncii  şi  Protecţiei  Sociale,  Violeta Alexandru,  a  vizitat  miercuri  ferma din

Bornheim, unde lucrau sezonieri români, iar în urma discuţiilor administratorul judiciar al

fermei s-a angajat să plătească lucrătorilor toate sumele restante, dar şi să acopere

costurile pentru sezonierii care doresc să revină în ţară, informează un comunicat al

ministerului de resort.

Potrivit  sursei citate, Violeta Alexandru, aflată în vizită de lucru în Germania, a avut

miercuri o serie de discuţii cu reprezentanţii Consulatului României la Bonn, cu cei ai

Ministerului  Sănătăţii  şi  Muncii  din  landul  vestic  Renania  de  Nord-Westfalia,  cu  un

membru al  Asociaţiei  Fermierilor,  precum şi  cu administratorul  judiciar al  fermei  din

Bornheim, în vederea găsirii unei soluţii pentru lucrătorii români.

"Ferma la care lucrau sezonierii români este în insolvenţă, însă în urma discuţiilor pe

care ministrul Violeta Alexandru le-a avut cu administratorul judiciar, acesta s-a angajat

ca până la finalul zilei să plătească toate sumele ce li se cuvin lucrătorilor români. De

asemenea, acesta a dat asigurări  că se va ocupa personal de acoperirea costurilor

pentru sezonierii care doresc să revină în ţară. Totodată, Asociaţia Fermierilor s-a oferit

să identifice variante de relocare în alte ferme pentru românii care doresc să rămână în

Germania şi să aibă un alt loc de muncă", se menţionează în comunicat.
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Ulterior,  ministrul  Muncii  şi  Protecţiei  Sociale  a  fost  la  ferma unde au fost  angajaţi

lucrătorii români, a vizitat spaţiile de cazare şi a discutat cu aceştia pentru a afla care

sunt problemele cu care se confruntă şi cum pot fi sprijiniţi.

"Întâlnirile cu românii care muncesc în Germania, atât cei din Berlin, cât şi cei din Bonn,

mi-au fost foarte utile pentru a trage o serie de concluzii, cum ar fi  faptul că nu toţi

angajatorii germani tratează necorespunzător angajaţii, inclusiv pe cei români, şi mulţi

dintre ei mi-au spus că sunt mulţumiţi de condiţiile de muncă şi de salariul pe care îl

primesc la timp. Pe de altă parte, din discuţiile cu ei, a reieşit faptul că unele contracte

de muncă ar putea fi îmbunătăţite, în condiţiile în care unii români au recunoscut că vin

de peste 5 ani în Germania", a declarat Alexandru.

Acest  aspect  a  fost  discutat  şi  cu  omologul  german,  Hubertus  Heil,  în  vederea

introducerii unor clarificări privind salarizarea, cazarea şi protecţia socială.

"Cu sprijinul ministrului Muncii, domnul Hubertus Heil, care a fost foarte implicat, am

agreat asupra discutării unor îmbunătăţiri/clarificări cu privire la condiţiile de salarizare,

în  ce  măsură  acestea  acoperă  costul  de  cazare  şi  masa  sau  dacă  sunt  necesare

cheltuieli  separate din partea angajaţilor. Am cerut specificaţii  mai clare cu privire la

contractele colective de asigurare, protecţia medicală în general, în special în această

perioadă de pandemie. De asemenea, am discutat despre clarificările ce trebuie făcute

cu privire la condiţiile de repatriere, precum şi despre tipul de protecţie socială conferit

de aceste contracte, mai  ales în situaţia în care aceeaşi  persoană lucrează de mai

multe ori pe an cu contracte pe perioadă determinată", precizat şeful de la Muncă.

Ministerul  Muncii  şi  Protecţiei  Sociale  din  România  va  continua  demersurile  de

informare a lucrătorilor români, înainte să plece din ţară, cu privire la prevederile din

contractele  de  muncă  pe  care  urmează  să  le  semneze,  iar  instituţiile  germane
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omoloage ale Inspecţiei Muncii vor continua să facă verificări în teren pentru a preveni

situaţii precum cea semnalată de sezonierii din ferma din Bornheim, se mai spune în

comunicat.

Sursă: agerpres.ro
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POLIȚIA DE FRONTIERĂ: DE JOI, ORA 6, SE DESCHID 10 PUNCTE DE TRECERE

A FRONTIEREI

https://www.agerpres.ro/justitie/2020/05/20/politia-de-frontiera-de-joi-ora-6-se-deschid-10-puncte-de-

trecere-a-frontierei--509387

Poliţia de Frontieră anunţă că începând de joi, de la ora 6,00, la graniţa româno-ungară

sunt deschise 10 puncte de trecere a frontierei, pentru traficul de turisme şi persoane,

pentru efectuarea formalităţilor  specifice pe sensul  de intrare/ieşire  în/din  ţară şi  cu

respectarea măsurilor dispuse pe linie de sănătate publică din cele două state.

Potrivit  unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, vor fi  deschise punctele de trecere a

frontierei: Petea şi Urziceni - judeţul Satu Mare, Valea lui Mihai, Borş şi Salonta - judeţul

Bihor, Vărşand, Turnu, Nădlac I şi Nădlac II - judeţul Arad, Cenad - judeţul Timiş.

Tot  pentru  fluidizarea  traficului  în  punctele  de  frontieră  şi  pentru  a  veni  în  sprijinul

persoanelor care nu se deplasează cu mijloace de transport personale, începând cu

aceeaşi  dată  şi  aceeaşi  oră,  sunt  operaţionale  pe  teritoriul  Ungariei,  în  regim

permanent,  două  culoare  de  tranzit  pentru  transportul  persoanelor  cu

microbuze/autocare, cu intrare în România prin P.T.F. Nădlac II - Autostradă şi P.T.F.

Borş, informează sursa citată.

Intrarea în România prin cele 10 puncte de frontieră se realizează în regim permanent

(24/24  de  ore),  cu  respectarea  condiţiilor  legale  dispuse  în  contextul  pandemiei:

controlul specific la intrarea în ţară, completarea declaraţiei pe proprie răspundere şi

efectuarea triajului epidemiologic de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică

în  vederea  stabilirii  măsurilor  obligatorii  de  izolare/carantină  la  locuinţă,  după  caz,

carantină instituţionalizată.
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"Pentru  punerea  în  aplicare  a  soluţiilor  de  fluidizare  a  traficului  la  graniţa  de  vest,

stabilite în cadrul întâlnirii care a avut loc în (...) la Budapesta, pe 19 mai, între miniştrii

de interne ai României şi Ungariei, Ion-Marcel Vela şi Sandor Pinter, şefii poliţiilor de

frontieră din cele două state au purtat o serie de discuţii  în cadrul cărora au stabilit

detaliile  tehnice  în  vederea  implementării  acestora  la  frontiera  comună",  se

menţionează în comunicat.

Pentru informaţii privind situaţia punctelor de frontieră deschise traficului internaţional,

dar şi pentru evitarea timpilor mari de aşteptare de la graniţa dintre România şi Ungaria,

Poliţia de Frontieră face apel către cetăţeni să consulte comunicatele oficiale şi aplicaţia

Trafic on-line la adresa: http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/.

Sursă: agerpres.ro
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII

În data de 19 mai 2020, în cadrul ședinței online a Comisiei pentru comunitățile de

români din afara țării  din Senatul  României,  a fost dezbătut L287/2020 -  Propunere

legislativă  privind  completarea  Legii  nr.35/1997  privind  organizarea  şi  funcţionarea

instituţiei Avocatului Poporului.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării au

hotărât cu unanimitate de voturi , să adopte aviz negativ.
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