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CUPRINS 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Au fost premiaţi câştigătorii primei ediţii a competiţiei ”Limba noastră-i o comoară” 

2. La Cernăuţi, se desfăşoară masa rotundă intitulată „Apărarea drepturilor minorităţilor naţionale din Ucraina 

în contextul integrării europene” 

3. Microbuzele şcolare, gata să plece la Chişinău 

4. Armonii interetnice, prin poezie 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

5. Documentarul despre recuperarea brăţărilor dacice va fi proiectat la Paris 

6. Festivalul “Zilele filmului românesc” – În 5 oraşe din Spania 

7. ”Diagonale şi confluenţe franco-române” la Salonul Cărţii de la Paris 

8. Brâncuşi şi conceptul său, la Havana 

9. 1.157 locuri de muncă vacante în spaţiul economic european. Se caută incusiv vorbitori de română 

 

III. ACTUALITATE 

10. The Observer: România şi Italia îşi unesc forţele pentru a pune capăt exploatării lucrătoarelor românce în 

Sicilia 

11. Mii de românce sunt sclave în Italia. Ce face Guvernul? Un centru de asistenţă, o "platformă 

bilaterală" şi info-chioscuri! 

12. Senatorul Viorel Badea, ales raportor al APCE pe tema promovării drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale 

13. Grindeanu: «Trebuie să luăm atitudine fermă atunci când conaţionali de-ai noştri sunt umiliţi în 

străinătate» 

14. Drepturile europenilor din M. Britanie, inclusiv ale românilor, prioritatea de negociere a UE pentru 

Brexit 

15. Au început înscrierile pentru Taberele ARC – 2017. Vezi condiţiile care trebuie îndeplinite de participanţi 

 

 

 

http://m.hotnews.ro/stire/21676541
http://m.hotnews.ro/stire/21676541


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

2 

AU FOST PREMIAŢI CÂŞTIGĂTORII PRIMEI EDIŢII A COMPETIŢIEI ”LIMBA NOASTRĂ-I O 

COMOARĂ” 

http://www.timpromanesc.ro/au-fost-premiati-castigatorii-primei-editii-a-competitiei-limba-noastra-i-o-comoara 

 

Câştigătorii primei ediţii a Concursului republican pentru elevi ”Limba noastră-i o comoară” au 

fost premiaţi de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova şi Ambasada României la 

Chiţinău. 

Astfel, marele trofeu a fost luat de grupul de elevi de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din 

oraşul Teleneşti, iar locurile I la cele două categorii ale concursului au fost obţinute de tineri de 

la Liceul Teoretic din satul Ţipala, raionul  Ialoveni şi de grupul de elevi ai Gimnaziului ”Emil 

Loteanu” din satul Clocuşna, Ocniţa. 

În deschiderea festivităţii de premiere, ministrul moldovean al Educaţiei Corina Fusu a 

accentuat actualitatea temei abordate:”Trebuie să recunoaştem necesitatea de a îmbunătăţi 

atitudinea faţă de limba şi literatura română în şcoală şi în societate. Căci, precum se ştie, 

limba şi literatura are un rol deosebit în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor 

deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe toată 

durata vieţii şi la integrarea activă în societate. De fapt, numai conștientizând importanţa 

situării noastre la nivelul demnităţii limbii române vom reuși să câştigăm respectul, atât al 

nostru faţă de noi înşine, cât şi al reprezentanţilor naţiunilor conlocuitoare în Republica 

Moldova faţă de vorbitorii nativi ai limbii române.” 

Prezent la eveniment, Daniel Ioniţă, ambasador al României în Republica Moldova, şi-a 

exprimat speranța ca acest concurs să fie organizat şi în anii următori:”Operăm în cadrul 

aceleiaşi comunităţi spirituale, comunităţi de limbă, de istorie, de tradiţii. Îi felicit pe învingători 

– tineri merituoşi, care vor reuşi să aibă grijă cum se cuvine de destinele ţării. Procesul de 

integrare europeană nu poate fi dus la bun sfârşit fără a avea o resursă umană valoroasă. 

Dascălii sunt modelatori de caractere, iar resursa umană începe să strălucească cu cât este 

mai şlefuită prin educaţie.” 

Concursul republican ”Limba noastră-i o comoară” este inițiat de Ministerul Educației din 

Republica Moldova şi face parte din acţiunile întreprinse în vederea realizării Programului 

http://www.timpromanesc.ro/au-fost-premiati-castigatorii-primei-editii-a-competitiei-limba-noastra-i-o-comoara
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Naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii romane în instituţiile de învăţământ 

general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale pentru anii 2016-2020. Totodată, în 2017 

se împlinesc 100 de ani de la publicarea poemului ”Limba noastră” de Alexei Mateevici, 

devenit în 1995 imnul Republicii Moldova. 

De asemenea, una dintre direcţiile prioritare ale Ministerul Educaţiei este asigurarea bunei 

funcţionări a limbii române în şcoală şi în societate, promovarea limbii române în instituţiile de 

învăţământ cu predare în alte limbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LA CERNĂUŢI, SE DESFĂŞOARĂ MASA ROTUNDĂ INTITULATĂ „APĂRAREA 

DREPTURILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN UCRAINA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII 

EUROPENE” 

http://www.timpromanesc.ro/la-cernauti-se-desfasoara-masa-rotunda-intitulata-apararea-drepturilor-minoritatilor-

nationale-din-ucraina-in-contextul-integrarii-europene 

 

Astăzi (20 martie 207), la Cernăuţi, are loc masa rotundă „Apărarea drepturilor minorităţilor 

naţionale din Ucraina în contextul integrării europene” . 

Evenimentul se desfăşoră în sala de conferinţe nr. 3 a Hotelului „Bucovina”, iar la discuţii au 

fost invitaţi politicieni, cercetători, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale şi ai 

societăţilor culturale. Printre invitaţii evenimentului se numără reprezentanţi ai asociaţiilor 

etnicilor români din regiune – Centrul Media BucPress, Centrul Bucovinean Independent de 

Cercetări Actuale, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, informează BucPress. 

Şi-au anunțat participarea la masa rotundă Ambasadorul Seimului Republicii Polonia, 

Europarlamentarul (2004-2014), Bogulsaw Sonik şi Consulul General al României la Cernăuţi, 

Eleonora Moldovan, potrivit organizatorilor, Institutul de Studii Vest-Ucrainene. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/la-cernauti-se-desfasoara-masa-rotunda-intitulata-apararea-drepturilor-minoritatilor-nationale-din-ucraina-in-contextul-integrarii-europene
http://www.timpromanesc.ro/la-cernauti-se-desfasoara-masa-rotunda-intitulata-apararea-drepturilor-minoritatilor-nationale-din-ucraina-in-contextul-integrarii-europene
http://bucpress.eu/social/la-cernauti-se-va-desfasura-3815


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

5 

MICROBUZELE ŞCOLARE, GATA SĂ PLECE LA CHIŞINĂU 

http://www.timpromanesc.ro/microbuzele-scolare-gata-sa-plece-la-chisinau 

Guvernele României şi Republicii Moldova vor stabili joi, la Piatra Neamţ, lista localităţilor unde 

vor ajunge cele 95 de microbuze şcolare pe care Bucureştiul le donează unităţilor de 

învăţământ de peste Prut. Ministrul Dezvoltării Sevil Shhaideh a anunţat la începutul şedinţei 

de Guvern de astăzi că microbuzele sunt deja cumpărate şi în maxim 3 săptămâni vor ajunge 

la Chişinău. Reamintim că joi, la Piatra Neamţ, va avea loc cea de-a treia şedinţă de guvern 

comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova. Anterior, cele două guverne s-au reunit 

în 2012 şi 2015, la Iaşi, respectiv Neptun. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/microbuzele-scolare-gata-sa-plece-la-chisinau
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ARMONII INTERETNICE, PRIN POEZIE 

http://www.timpromanesc.ro/armonii-interetnice-prin-poezie 

Ziua Internaţională a Poeziei a fost marcată printr-o întâlnire cu scriitorii români şi la 

Cernăuţi, evenimentul desfăşurându-se la Biblioteca Ştiinţifică Regională „Myhailo Ivasiuk din 

iniţiativa Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi – anunţă BucPress. 

Astfel, în cadrul acestei întruniri, au participat elevi de la şcolile cu limba română de predare 

din zonă, cititori, ziarişti, admiratori ai cuvântului frumos. 

În deschiderea manifestaţiei culturale, Ilie T. Zegrea, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români 

din Cernăuţi a menţionat rolul poeziei şi literaturii în păstrarea şi valorificarea identităţii 

naţionale româneşti din regiunea Cernăuţi. De asemenea, la această întrunire au luat parte 

elevi de la şcolile cu limba română de predare din zonă, cititori, ziarişti, pasionaţi de arta 

scrisului. 

Totodată, Eleonora Moldovan, consul general al României la Cernăuţi, a subliniat faptul că 

poezia reprezintă un element al coeziunii sociale şi armoniei interetnice. În acest sens, consul 

general a recitit în fața cernăuţenilor versuri de Mihai Eminescu în limba ucraineană (traducere 

de Nina Matvienko) şi de Taras Şevcenko în limba română (traducere de Ion Cosmei), 

demonstrând că literatura uneşte sufletele, şi nu dezbină. 

 

 

Tot în acest context, de Ziua Internaţională a Poeziei au fost prezentate mai multe apariţii 

editoriale, semnate de autori români din Cernăuţi în ultima perioadă de timp. Este vorba de 

http://www.timpromanesc.ro/armonii-interetnice-prin-poezie
http://bucpress.eu/cultura/ziua-internationala-a-poeziei-marcata-3831
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volume de versuri de Mircea Lutic (analizate de Doina Bojescu), Simion Gociu (prezentate de 

Dumitru Mintecnu şi Doina Bojescu) şi Marin Gherman (analizate de Ilie T. Zegrea). 

Au mai citit versuri Ilia Tomiuc, Vasile Bâcu, elevi ai şcolilor de cultură generală din regiunea 

Cernăuți (Gimnaziul nr.6, Şcoala nr. 17 din Cernăuţi ş.a.). La finalul acţiunii culturale, scriitorii 

români din regiunea Cernăuți au dialogat cu reprezentanţii bibliotecilor raionale despre 

viitoarele proiecte de popularizare a literaturii române în localităţile mai îndepărtate de centrul  

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DOCUMENTARUL DESPRE RECUPERAREA BRĂŢĂRILOR DACICE VA FI PROIECTAT LA 

PARIS 

http://www.timpromanesc.ro/documentarul-despre-recuperarea-bratarilor-dacice-va-fi-proiectat-la-paris 

 

Joi, 23 martie 2017,  la ora 19:30, pe  123 rue Saint Dominique 75007 Paris în Sala bizantină, 

Palatul Béhague din cadrul Ambasadei României, va fi difuzat documentarul “La chasse à l’or 

de Transylvanie” (titlul original « The Hunt for Transylvanian Gold » ), eveniment posibil cu 

sprijinul Ambasadei României în Franţa şi al Institutului Cultural Român de la Paris. 

În prezenţa lui Augustin Lazăr, procuror-general al României şi a regizorului acestui film, 

Andrei Teodorescu, proiecţia are loc în contextul celebrării  cooperării judiciare bilaterale 

franco-române. 

Aşadar, documentarul pune accentul pe investigaţia care a durat mai bine de 10 ani şi s-a 

desfăşurat pe două continente: Europa şi America de Nord. Investigaţia a fost coordonată de 

procurorul general al României, Augustin Lazăr, pe atunci procuror general la Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Alba Iulia, şi a scos la iveală faptul că în zona Sarmizegetusei au fost 

descoperite de către căutătorii de comori 24 de brățări de aur dacice. 

Filmul are o durată de 50 de minute și oferă informații inedite despre reţelele care se ocupă cu 

traficul de artefacte pe piaţa neagră internaţională, despre vânătorii de comori, experţii în 

antichităţi, suspecţii arestaţi şi cele 13 brăţări recuperate. Documentarul este o producţie 

Kogainon Films (Boston), iar echipa filmului a avut atât membri români, cât şi americani. 

 

http://www.timpromanesc.ro/documentarul-despre-recuperarea-bratarilor-dacice-va-fi-proiectat-la-paris
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La începutul anului, documentarul ce spune povestea furtului brăţărilor de aur dacice, vechi de 

aproape 2000 de ani, a fost prezentat în premieră la Muzeul Naţional de Istorie a României. 

Pentru rezervări, Institutul Cultural Român din Paris pune la dispoziţie mai multe informaţii 

pentru cei interesaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/the-hunt-for-transylvanian-gold
http://icr.ro/paris/film-la-chasse-a-lor-de-transylvanie
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FESTIVALUL “ZILELE FILMULUI ROMÂNESC” – ÎN 5 ORAŞE DIN SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/festivalul-zilele-filmului-romanesc-in-5-orase-din-spania 

 

Zilele Filmului Românesc, întâlnirea anuală a publicului spaniol cu cele mai noi şi apreciate 

producţii de film românesc, începe astăzi, la Barcelona. Ajuns la cea de-a şaptea ediţie, ediţia 

din acest an a festivalului va avea loc anul acesta în alte cinci orașe spaniole: Barcelona, în 

perioada 22 martie – 20 aprilie, Valencia în aprilie, Cordoba şi Granada, în mai, şi Murcia, în 

iunie. 

Astfel, ciclul de film va fi inaugurat cu proiecţia Câini, în prezenţa realizatorului Bogdan Mirică, 

pe care criticii de film ai principalei reviste de specialitate din Spania, Caimán Cuadernos de 

Cine, îl consideră un regizor cu un „excelent simţ filmic și o personalitate remarcabilă, demn de 

urmărit pe viitor”. 

Festivalul include alte 6 lungmentraje, printre care şi două adaptări ale nuvelei Moara cu noroc 

de Ioan Slavici: cel mai nou lungmetraj al regizorului Marian Crişan, Orizont, şi clasica 

ecranizare a lui Victor Iliu, La “Moara cu noroc”, film candidat la premiul Palme d’Or la ediţia 

din 1957 a Festivalului de la Cannes. 

Documentarul Cinema, Mon amour, în regia lui Alexandru Belc, este un lungmetraj despre 

situaţia cinematografelor de artă din România şi acei oameni care încearcă să salveze marele 

ecran. 

Scurtmetrajele O noapte în Tokoriki (r. Roxana Stroe), O faptă bună (r: Andrei 

Gruzsniczki), Toate fluviile curg în mare (r: Alexandru Badea), Mă cheamă Costin (r: Radu 

Potcoavă) şi 4:15 Sfârşitul lumii (r: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şarga) vor completa 

panorama filmului românesc contemporan. Festivalul se desfăşoară cu colaborarea Centrului 

Naţional al Cinematografiei, Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. 

Caragiale, HBO Europe, Libra Film Productions şi a distribuitorului Ultraviolet Media. 

Filmele “Dincolo de calea ferată”, “Două lozuri” şi sesiunea de 5 scurtmetraje vor fi difuzate în 

luna aprilie. Programarea pentru luna aprilie va fi actualizată în curând, anunţă organizatorii, 

Institutului Cultural Român de la Madrid şi Cinemateca din Barcelona. 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/festivalul-zilele-filmului-romanesc-in-5-orase-din-spania


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

11 

”DIAGONALE ŞI CONFLUENŢE FRANCO-ROMÂNE” LA SALONUL CĂRŢII DE LA PARIS 

http://www.timpromanesc.ro/diagonale-si-confluente-franco-romane-la-salonul-cartii-de-la-paris 

În perioada 24 şi 27 martie 2017, România va fi prezentă la ediţia din acest an a Salonului 

Cărţii de la Paris, cu un stand şi cu o serie de evenimente organizate de Institutul Cultural 

Român. Motto-ul participării româneşti de anul acesta la Livre Paris este „Diagonales et 

confluences franco-roumaines”/ „Diagonale şi confluenţe franco-române”. 

Manifestările la standul României se vor deschide, vineri, 24 martie, de la ora 11.30, cu 

dezbaterea „Europe et latinité – des passeurs de savoir”, moderată de Virgil Tănase, la care 

sunt invitaţi E.S. Adrian Cioroianu, Ambasadorul României pe lângă UNESCO, Radu 

Boroianu, preşedintele ICR, Victor Neumann, profesor universitar, Dumitru Ţepeneag, scriitor, 

Vida Gábor, scriitor. 

Astfel, importanţi scriitori, traducători, editori, invitaţi francezi şi români de prestigiu, diplomaţi 

vor participa la lansări, dezbateri despre literatură, poezie românească şi basarabeană. 

Printre cele mai importante evenimente de la standul României de la Paris se numără 

omagierea scriitorului Dumitru Ţepeneag, care a împlinit 80 de ani, lansarea volumelor „La 

mémoire des feuilles mortes” de Marie-Hélène Fabra-Brătianu (Éditions L’Harmattan), „La vie 

commence vendredi” de Ioana Pârvulescu (Éditions du Seuil, trad. Marily Le Nir), „Exuvies” de 

Simona Popescu (Éditions Non Lieu, trad. Sebastian Reichmann), „Le marchand de premières 

phrases” de Matei Vişniec (Éditions Actes Sud, trad. Laure Hinckel). 

La dezbateri şi lansări vor participa editorii Odille Serre şi Paul Otchakovsky-Laurens, 

traducătorii Marily Le Nir, Laure Hinckel şi Nicolas Cavaillès, scriitorul Richard Edwards, 

cercetătorul Matei Stârcea-Crăciun. 

În cadrul Salonului de Carte de la Paris vor avea loc dezbaterea „Poésie – la voie de 

l’irremplaçable”, moderată de Bogdan Ghiu, şi lansarea revistei de poezie „La Traductière. 

Revue Internationale de poésie et art visuel”. Un alt eveniment va fi lansarea volumelor cu 

poezie română în limba franceză, publicată la editura Vinea: „Le Vampire passif”/”Vampirul 

pasiv – manuscrit facsimile” de Gherasim Luca, „Épine dont je me gagne”/”Spinidin care mă 

câștig” de Miron Kiropol, „Plomb/ LIntegrale de loeuvre poetique” de George Bacovia, „Itinerar 

I/Itinéraire I” de Aurora Cornu. 

http://www.timpromanesc.ro/diagonale-si-confluente-franco-romane-la-salonul-cartii-de-la-paris
http://icr.ro/pagini/romania-la-salonul-cartii-de-la-paris-diagonales-et-confluences-franco-roumaines
http://icr.ro/pagini/romania-la-salonul-cartii-de-la-paris-diagonales-et-confluences-franco-roumaines
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De asemenea, la salonul românesc vor avea loc şi două evenimente dedicate unor artişti 

plastici: Ion Grigorescu şi Tudor Banuş. 

Totodată, la standul de ţară vor fi expuse, pe o suprafață de 70 metri pătraţi, volume apărute la 

30 de edituri româneşti, precum şi traduceri din autori români publicate cu sprijinul Centrului 

Național al Cărţii din cadrul ICR. Concepţia şi designul grafic al standului românesc aparţin 

arhitectului şi graficianului Răzvan Luscov. 

Aflat la cea de-a 37-a ediţie, Salonul Cărţii de la Paris a fost lansat în 1981. În 2016, Salon du 

Livre a devenit Livre Paris, dedicat profesioniştilor din domeniul editorial – editori, agenţi 

literari, distribuitori şi vânzători de carte din Franţa şi din lume, deschis totodată publicului larg. 

Cu un total de 1.200 de expozanți din peste 50 de ţări, cu 3.000 de autori prezenţi la peste 800 

evenimente şi un număr estimat de 150.000 de vizitatori, salonul se bucură de o maximă 

vizibilitate în media franceze. 

 

 Sursă foto: ICR 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BRÂNCUŞI ŞI CONCEPTUL SĂU, LA HAVANA 

http://www.timpromanesc.ro/brancusi-si-conceptul-sau-la-havana 

 

În aceste zile, Ambasada României la Havana organizează proiectul ”Conexiuni arhaice” 

desfăşurat sub egida Săptămânii Francofoniei, eveniment susţinut de  Proiectul Socio-cultural 

Comunitar Cintio Vitier şi Academia Naţională de Belearte ”San Alejandro”. Astfel, în cadrul 

evenimentului, vor avea loc mai multe activităţi de artă plastică, fiind prezentate într-un 

concept ce îi aparţine artistei românce Ioana Niţescu. 

Vernisajul expoziţiei a avut loc luni, unde au fost admirate picturile artistei Ioana Niţescu 

“Conexiones Arcaicas: Historias – Herencias Develadas”, cu participarea studenţilor de la 

Academia Fine Arts National „San Alejandro“.  

 

 

 

“Impreună cu artista Ioana Nițescu și cu profesorul și sculptorul Pedro Pulido am trăit împreună 

bucuria unei expoziții de succes, apreciată de corpul diplomatic și de artiștii cubanezi. Membrii 

Ambasadei României la Havana, co-organizatoare a evenimentului au fost felicitați de colegii 

diplomați și de artiști de renume pentru calitatea evenimentului artistic” se arată într-un mesaj 

transmis pe pagina de facebook a Ambasadei. 

De asemenea, evenimentul continuă la sfărşitul săptămânii cu alte două manifestări culturale: 

http://www.timpromanesc.ro/brancusi-si-conceptul-sau-la-havana
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vineri, 24 martie, de la ora 18:00 – activitatea socio-culturală „Brâncuși şi conceptul său” 

organizată la  Prado, e/ Neptuno y Virtudes, iar sâmbătă, tot de la ora 18:00, la Calle Colon e/ 

Zapata y Protestante, este programată loc expoziţia în aer liber “Conexiones Arcaicas: 

Historias – Herencias Develadas” prezentată de artiștii de artă plastică Pedro Miguel Gonzales 

şi Pablo Pulido. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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1.157 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN. SE CAUTĂ 

INCUSIV VORBITORI DE ROMÂNĂ 

http://www.timpromanesc.ro/1-157-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-se-cauta-incusiv-vorbitori-de-

romana 

 

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

1.157 locuri de muncă vacante. 

Cele mai multe joburi vacante sunt în 

Malta – 300 locuri de muncă (300 şofer de autobuz), 

Italia – 220 locuri de muncă (100 infirmier, 80 asistent medical generalist, 40 asistent medical)  

Spania – 200 locuri de muncă (200 muncitor necalificat ambalat fructe şi verdeţuri). 

Urmează Marea Britanie – 180 locuri de muncă (125 îngrijitor persoane la domiciliu, 19 

îngrijitor persoane, 10 asistent medical, 10 lucrător abator, 10 tâmplar/dulgher naval, 6 lucrător 

în pepiniera de plante), 

Germania – 84 locuri de muncă (9 ospătar, 5 operator CNC, 4 excavatorist, 3 bucătar, 3 

mecatronist, 3 operator utilaje pentru construcții, 2 administrator de sistem, 2 commis de 

cuisine, 2 cameristă/roomboy, 2 electronist, 2 electrician în construcţii, 2 Junior Sales 

Representative, 2 mecanic industrial, 2 maistru construcții de drumuri, 2 operator maşini, 2 

recepţioner, 2 Senior Java Software Developer, 2 tehnician servicii, 1 maistru construcții civile, 

1 grădinar, 1 montator acoperişuri, 1 manager în construcţii, 1 instalator clădiri, 1 mecanic 

instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 lucrător în metalurgie decorativă, 1 demichef de 

partie, 1 dezvoltator procesare imagini, 1 dezvoltator aplicaţii software, 1 inginer software 

sisteme integrate, 1 strungar, 1 expert în securitate, 1 lucrător în depozit, 1 frezor, 1 personal 

întâmpinare oaspeţi, 1 inginer dezvoltare certificări, 1 dezvoltator aplicaţii Java, 1 asistent 

vânzări proiecte tehnice, 1 lucrător curăţenie, 1 tehnician în domeniul electric, 1 şef echipă 

SAP, 1 inginer calitate software, 1 programator CNC, 1 electrician reparaţii, 1 şlefuitor, 1 

lucrător în domeniul asigurării calităţii, 1 operator maşini de polizat/măcinat, 1 metrolog, 1 

mecanic, 1 operator maşini discuri cu laser, 1 operator maşini combinate cu TC-6000, 1 

operator maşini de îndoit), 

http://www.timpromanesc.ro/1-157-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-se-cauta-incusiv-vorbitori-de-romana
http://www.timpromanesc.ro/1-157-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-se-cauta-incusiv-vorbitori-de-romana
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Cehia – 70 locuri de muncă (30 şofer autobuz, 20 şlefuitor, pilitor, 10 sudor, 5 electrician auto, 

5 mecanic auto), 

Slovacia – 50 locuri de muncă (20 sudor, 10 strungar, 10 şofer de camion, 10 vopsitor în 

cabine închise), 

Irlanda – 25 locuri de muncă (11 ciontolitor tranşator carne, 3 îngrijitor persoane, 2 

coordonator atelier matriţe, 2 operator mașini de frezat CNC, 2 programator maşini de frezat 

CNC, 2 sculer matriţer, 1 asistent manager, 1 operator mașini, 1 mecanic utilaje), 

Polonia – 13 locuri de muncă (10 croitoreasă, cusătoreasă, 3 specialist vânzări şi service 

client cu cunoştinţe de limba română), 

Suedia – 8 locuri de muncă (8 vopsitor auto), 

Norvegia – 3 loc de muncă (2 bucătar, 1 doctorand analiză numerică), 

Bulgaria – 2 locuri de muncă (1 curier, 1 şef oficiu curierat), 

Austria – 1 loc de muncă (inginer chimist) şi 

Ungaria – 1 loc de muncă (1 medic veterinar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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THE OBSERVER: ROMÂNIA ŞI ITALIA ÎŞI UNESC FORŢELE PENTRU A PUNE CAPĂT 

EXPLOATĂRII LUCRĂTOARELOR ROMÂNCE ÎN SICILIA 

https://www.agerpres.ro/externe/2017/03/19/the-observer-romania-si-italia-isi-unesc-fortele-pentru-a-pune-capat-

exploatarii-lucratoarelor-romance-in-sicilia-18-30-04 

 

Guvernul României a convenit să colaboreze cu autorităţile italiene pentru a pune capăt 

abuzurilor în provincia siciliană Ragusa, după ce o anchetă realizată săptămâna trecută de 

The Observer a dezvăluit că mii de lucrătoare în agricultură românce sunt supuse la muncă 

forțată şi exploatate sexual de angajatorii lor italieni, relatează duminică publicaţia britanică 

într-un nou material pe această temă. 

The Observer aminteşte că o delegaţie de oficialităţi române trimise de premierul Sorin 

Grindeanu a avut vineri o serie de întâlniri cu reprezentanți locali şi cu organizaţii pentru 

drepturile migranţilor în Ragusa, pentru a discuta condițiile în care trăiesc şi muncesc femeile 

românce şi pentru a găsi o soluţie la problemele lor. 

"Munca nedeclarată este un risc major la care sunt expuşi lucrătorii români, iar exploatarea 

sexuală este reală. Denunţarea acestor abuzuri este un pas important pentru victime. Dar este 

nevoie să stopăm aceste abuzuri înainte ca ele să aibă loc. Pentru a face acest lucru, vom 

colabora cu autorităţile italiene", a declarat la una dintre aceste întâlniri ministrul pentru românii 

de pretutindeni, Andreea Păstârnac, potrivit The Observer. 

Publicația britanică dezvăluie că circa 5.000 de românce lucrează ca muncitoare sezoniere în 

agricultură în provincia Ragusa, al treilea producător de legume din Europa, însă tratamentul 

aplicat acestor femei reprezintă o încălcare flagrantă a drepturilor omului, comisă practic în 

deplină impunitate. Asociațiile pentru migranţi, autorităţile şi sindicatele estimează că mai bine 

de jumătate dintre româncele care lucrează în serele de legume sunt obligate să întreţină 

relaţii sexuale cu angajatorii lor şi aproape jumătate din ele lucrează în condiţii de sclavie şi 

exploatare severă. Şi totuşi, multe dintre ele au declarat pentru The Observer că le este mult 

prea frică să vorbească, pentru a nu-şi pierde locurile de muncă şi a fi trimise acasă. 

Niciunul dintre cele două guverne nu ştie exact câte românce lucrează în Ragusa şi nici câte 

dintre ele sunt exploatate, scrie sursa citată. Însă autoritățile italiene consideră inacceptabile 

https://www.agerpres.ro/externe/2017/03/19/the-observer-romania-si-italia-isi-unesc-fortele-pentru-a-pune-capat-exploatarii-lucratoarelor-romance-in-sicilia-18-30-04
https://www.agerpres.ro/externe/2017/03/19/the-observer-romania-si-italia-isi-unesc-fortele-pentru-a-pune-capat-exploatarii-lucratoarelor-romance-in-sicilia-18-30-04
http://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/19/romanian-italian-authorities-talks-stop-abuse-of-migrant-women-workers
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abuzurile despre care există informaţii şi au stabilit că este nevoie de un plan de acțiune 

pentru a sprijini victimele abuzurilor, dar şi pentru a avertiza alte femei cu privire la riscurile la 

care se expun în provincie. Se are în vedere şi construirea unui centru de primire pentru 

aceste victime. 

"Încercăm să facem tot ceea ce se poate, dar... există acest fenomen de exploatare în 

provincia noastră", a declarat Maria Carmela Librizzi, prefectul din Ragusa, în timpul 

întrevederilor. "Împinse de situaţia economică dramatică din România, femeilor le este frică să 

facă reclamaţie. Cât despre munca la negru, am anchetat îndelung şi, da, am descoperit o 

mulţime de contracte ilegale", a explicat Librizzi. "Primul pas este să ajutăm aceste femei să 

iasă din izolarea în care trăiesc. Trebuie să construim o relaţie bazată pe încredere absolută 

cu ele. Dacă au încredere în noi, vor vorbi şi vor raporta abuzurile", a adăugat prefectul din 

Ragusa. 

Întâlnirea dintre autorităţile române şi italiene a fost salutată de unele organizații drept un 

posibil punct de cotitură. "Prezența unei delegaţii române este un semnal important", a 

declarat Domenico Leggio, președintele local al Caritas, o organizaţie catolică de caritate care 

de ani de zile încearcă să ajute femeile românce care lucrează în regiune. "Sper că de data 

aceasta să se poată face ceva important", a adăugat el. 

Însă alte organizaţii care militează pentru drepturile migranţilor în Ragusa nu sunt la fel de 

optimiste. Beniamino Sacco, preotul catolic care a fost primul care a denunţat exploatarea 

sexuală în Ragusa, a fost prezent la întrevederi şi a declarat publicației The Observer: 

"Întotdeauna au o întâlnire imediat după ce iese la iveală o poveste, iar a doua zi pretind că nu 

s-a întâmplat nimic". "Femeilor românce de aici le spun femeile invizibile. Ani la rândul am 

denunţat aceste abuzuri şi s-a făcut prea puţin. În trecut, aceleaşi autorităţi române au 

considerat subiectul irelevant, au pretins că nici nu a avut loc. Autorităţile italiene au aşteptat 

ca femeile să reclame abuzurile la poliție. Uneori, ne-au atacat când am încercat să dăm 

publicităţii date statistice. Putem doar să bănuim amploarea reală şi vă spun că este un 

fenomen uriaş. Iar acesta este doar vârful aisbergului. Ei nu pricep că acestor femei le este 

frică. Le este ruşine de ceea ce au făcut. Se simt vinovate. Pentru ele, este deopotrivă o 

tortură fizică şi psihologică", a continuat preotul italian. 
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"M-am întâlnit cu aceste femei, le-am văzut cu ochii mei, femei şantajate să facă sex cu 

proprietarii fermelor şi care acceptă (abuzul) de teama de a nu-şi pierde locul de muncă. Am 

văzut femei românce abandonându-și copiii în spitalele locale pentru că ştiau că şi-ar putea 

pierde locul de muncă sau nu aveau bani să-i hrănească. Femei însărcinate vin să-mi ceară 

ajutorul şi vă spun că nu au rămas grele cu Sfântul Duh. Sper ca ambele autorităţi, italiene şi 

române, să facă ceva. Dar sunt sceptic", a conchis Beniamino Sacco. 

Giuseppe Scifo, lider al filialei din Ragusa al sindicatului CGIL, cea mai mare uniune sindicală 

din Italia, este de acord cu spusele preotului italian. "Nu este pentru prima dată când 

autoritățile, după un articol de ziar care abordează problema abuzurilor, ne cer să ne întâlnim. 

S-a întâmplat şi în trecut şi ne aflăm în acelaşi punct, vorbind despre aceste abuzuri şi despre 

exploatare. Avem nevoie de o echipă de inspectori pe teren dacă dorim să rezolvăm 

problema", a apreciat Scifo. 

Tina Alfieri, preşedintele departamentului de muncă al femeilor pentru Coldiretti, una dintre 

cele mai mari organizaţii ale fermierilor din Italia, a declarat pentru The Observer: "Femeile 

românce au nevoie să fie susţinute în această luptă. Trebuie să le convingem să vorbească şi 

să-i reclame pe proprietari la poliţie. Nu putem accepta astfel de delicte. Chiar sperăm că 

autorităţile italiene vor pune capăt (abuzurilor) cât mai curând cu putinţă". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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MII DE ROMANCE SUNT SCLAVE IN ITALIA. CE FACE GUVERNUL? UN CENTRU DE 

ASISTENTA, O "PLATFORMA BILATERALA" ŞI INFO-CHIOSCURI! 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-italia/mii-de-romance-sunt-sclave-in-italia-ce-face-guvernul-un-centru-de-

asistenta-o-platforma-bilaterala-si-info-chioscuri-1458054 

Săptămâna trecută, un reportaj The Observer scotea la iveală condiţiile înfiorătoare în care 

trăiesc şi muncesc peste 7.500 de femei, în majoritate romance, în fermele din sudul Italiei, în 

special din Ragusa, considerat centrul exploatării în zona. 

Potrivit unei organizaţii italiene pentru drepturile migranţilor, Proxyma Association, mai mult de 

jumătate dintre româncele care lucrează în serele din sudul Peninsulei sunt obligate să 

întreţină relaţii sexuale cu angajatorii lor. Aproape toate lucrează în condiţii de muncă forţată şi 

exploatare severă. 

"Aceste femei lucrează ca sclave pe câmp şi ştim că sunt santajate să întreţină relaţii sexuale 

cu proprietarii fermelor şi serelor, din cauza subjugarii lor psihologice", a explicat comandantul 

de Carabinieri din Sicilia, Guido Volpe. 

Jurnaliştii de la The Observer au discutat cu 10 românce care lucrează la ferme din Ragusa. 

Toate au invocat agresiuni sexuale şi exploatare, inclusiv lucratul câte 12 ore pe zi, în căldură 

extremă, fără apă, fără a fi plătite. Ele sunt obligate să trăiască în condiţii degradante şi 

insalubre, în clădiri izolate. Zilele lor de muncă includ adesea violente fizice, ameninţări cu 

arme şi santaj. 

 

Reportaj The Observer: Româncele care lucrează la fermele din Italia - plătite la negru, supuse 

la muncă forţată şi agresate sexual 

Dupa apariţia reportajului, atât Ministerul Afacerilor Externe a informat că va lua măsuri, cât şi 

Guvernul Grindeanu, care a anunţat că va trimite o delegatie oficiala sa investigheze situatia. 

 

MAE, prin Ambasada Romaniei la Roma si Consulatul de la Catania, a initiat demersuri pe 

langa autoritatile italiene privind situatia semnalata in presa referitoare la romance care ar fi 

fost abuzate la locul de munca in Italia, se arata in comunicatul MAE. 

 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-italia/mii-de-romance-sunt-sclave-in-italia-ce-face-guvernul-un-centru-de-asistenta-o-platforma-bilaterala-si-info-chioscuri-1458054
http://www.ziare.com/diaspora/romani-italia/mii-de-romance-sunt-sclave-in-italia-ce-face-guvernul-un-centru-de-asistenta-o-platforma-bilaterala-si-info-chioscuri-1458054
http://www.ziare.com/diaspora/roma/reportaj-romancele-care-lucreaza-la-fermele-din-italia-platite-la-negru-supuse-la-munca-fortata-si-agresate-sexual-1457185
http://www.ziare.com/diaspora/roma/reportaj-romancele-care-lucreaza-la-fermele-din-italia-platite-la-negru-supuse-la-munca-fortata-si-agresate-sexual-1457185
http://www.ziare.com/stiri/mae/romance-platite-la-negru-si-agresate-sexual-in-italia-cum-a-reactionat-mae-1457368
http://www.ziare.com/diaspora/romani-italia/romance-exploatate-in-italia-grindeanu-trimite-o-delegatie-sa-investigheze-1457421
http://www.ziare.com/diaspora/roma/
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Premierul Sorin Grindeanu a dispus efectuarea unei vizite de lucru comune in Italia a 

reprezentantilor Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si ai Ministerului de Interne, intre 

15 si 17 martie. Participantii: ministrul pentru Romanii de Pretutindeni,Andreea 

Pastirnac (foto), si un reprezentant al MAI, se arata intr-un comunicat al Guvernului. 

 

Vizita a avut loc, insa comunicatul prin care se anunta masurile luate este o insailare de limbaj 

de lemn in care nu se anunta niciun fel de masuri concrete care sa fie de real ajutor situatiei 

dificile, inumane, in care traiesc mii de romance. 

 

In comunicat se arata: 

- Va fi infiintat un centru de sprijin si asistenta pentru persoanele susceptibile traficului si 

victimele acestuia, propunere venita de la delegatia romana (n.r. - in conditile in care politistii 

citati in reportajul The Observer spun ca "nu este usor sa investighezi sau sa opresti acest 

lucru, pentru ca femeilor le este, in majoritatea cazurilor, prea frica sa vorbeasca") 

- va fi creata o platforma bilaterala, la care sa participe comitetele mixte regionale din Italia, 

alaturi de reprezentanti ai autoritatilor romane 

- ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a avut convorbiri la nivelul 

autoritatilor centrale italiene cu Maria Elena Boschi, ministru delegat pentru egalitatea de 

sanse in cadrul secretariatului de stat al presedintiei consiliului de ministri, si cu Vincenzo 

Amendola, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si al Cooperarii Internationale. 

Acestia din urma au reiterat sprijinul statului italian pentru initiativele propuse de reprezentantul 

Guvernului Romaniei, subliniind importanta si impactul comunitatii romanesti asupra dezvoltarii 

economice si sociale a Italiei, avand in vedere ca acestia insumeaza 20 % din totalul 

imigrantilor in stat. 

- oficialii italieni au asigurat partea romana ca s-au luat masuri concrete in ceea ce priveste 

problema abuzurilor 

- au fost prezentate elementele noii legislatii italiene adoptate recent impotriva fenomenului de 

intermediere in raporturile de munca, conceputa in ideea de a oferi un instrument real de 

protejare a muncitorilor straini in Italia 

http://www.ziare.com/sorin-grindeanu/
http://www.ziare.com/andreea-pastirnac/
http://www.ziare.com/andreea-pastirnac/
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- au fost analizate extinderea cooperarii intre Ministerele de Interne ale celor doua state si 

deschiderea mai multor info-chioscuri care sa informeze comunitatea romana de pericolele 

abuzului in munca 

- in contextul aceleiasi vizite, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni a fost prezent, alaturi de 

reprezentanti de la Ministerul Transporturilor si de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 

Comert si Antreprenoriat, la Forumul Economic Romania-Italia, unde peste 100 de 

antreprenori din ambele tari au discutat despre oportunitatile de cooperare economica romano-

italiene. 

- demnitarul roman are programate si intalniri cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din 

Italia si sa viziteze Episcopia Ortodoxa a Italiei 

Deci, in timp ce mii de romance traiesc un iad in fiecare zi si reportajul The Observer a aratat 

exact unde si ce se intampla, iar autoritatile citate au confirmat conditiile de sclavie, umilire si 

abuz, delegatia din Romania se intoarce cu infiintarea unui centru de sprijin, o "platforma 

bilaterala", aprecieri pentru contributia romanilor la economia Italiei si crearea de info-

chioscuri? 

 

Si cu miile de romance plecate din tara ca sa castige bani pentru familiile lor, exploatate 

sexual, platite la negru si care, potrivit unui procuror italian, reprezinta un "fenomen enorm" 

cum ramane? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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SENATORUL VIOREL BADEA, ALES RAPORTOR AL APCE PE TEMA PROMOVĂRII 

DREPTURILOR PERSOANELOR APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

http://www.agerpres.ro/politica/2017/03/21/senatorul-viorel-badea-ales-raportor-al-apce-pe-tema-promovarii-

drepturilor-persoanelor-apartinand-minoritatilor-nationale-09-58-50 

 

Senatorul Viorel Badea a fost ales luni raportor al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 

(APCE) pe tema promovării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în cadrul 

reuniunii Comisiei pentru egalitate şi nediscriminare a APCE ale cărei lucrări se desfăşoară în 

aceste zile la Paris. 

 

Conform unui comunicat al Senatului, remis marţi AGERPRES, în contextul alegerii sale, 

senatorul Badea a evidenţiat importanța temei acestui raport "care necesită o abordare 

responsabilă şi obiectivă a realităţilor europene în materie de promovare a drepturilor 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în condiţiile unui mediu internaţional din ce în ce 

mai complex şi impredictibil". 

"Potrivit moţiunii pentru rezoluţie, protecţia minorităţilor naţionale este crucială pentru 

garantarea egalităţii între cetăţeni, prezervarea stabilităţii sociale şi politice şi a securităţii 

http://www.agerpres.ro/politica/2017/03/21/senatorul-viorel-badea-ales-raportor-al-apce-pe-tema-promovarii-drepturilor-persoanelor-apartinand-minoritatilor-nationale-09-58-50
http://www.agerpres.ro/politica/2017/03/21/senatorul-viorel-badea-ales-raportor-al-apce-pe-tema-promovarii-drepturilor-persoanelor-apartinand-minoritatilor-nationale-09-58-50
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democratice, cât şi din perspectiva promovării diversităţii culturale în Europa. Recunoaşterea 

drepturilor minorităţilor ca parte integrantă a drepturilor omului a reprezentat o etapă decisivă 

în asigurarea deplinei participări a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în cadrul 

societăţilor în care convieţuiesc", se precizează în comunicatul citat. 

Sursa menţionată mai arată că iniţiativa elaborării acestui raport are loc la zece ani de la 

adoptarea Recomandării 1766 a APCE privind ratificarea Convenției-cadru privind protecţia 

minorităţilor naţionale de către statele membre ale Consiliului Europei. 

"Acest raport va permite APCE să examineze implementarea Convenției-cadru şi să iniţieze 

un dialog cu acele state membre care încă au dificultăţi în a ratifica acest tratat al Consiliului 

Europei. Raportul va analiza totodată diverse modalităţi de garantare a aplicării în Europa a 

principiilor şi standardelor esenţiale care izvorăsc din Convenţia-cadru", se mai susţine în 

comunicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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GRINDEANU: «TREBUIE SĂ LUĂM ATITUDINE FERMĂ ATUNCI CÂND CONAŢIONALI 

DE-AI NOŞTRI SUNT UMILIŢI ÎN STRĂINĂTATE» 

http://ziarulromanesc.de/diaspora/grindeanu-trebuie-sa-luam-atitudine/ 

 

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, luni 20 martie, că vrea să demonstreze că actualul 

Guvern este preocupat de situaţia românilor din afară nu doar în campaniile electorale, ci zi de 

zi. 

“Avem milioane de români care muncesc din greu pe pământ italian, spaniol, englez sau 

francez. Sunt români cinstiţi, care-şi plătesc taxele şi impozitele în ţările în care muncesc şi 

care ajută economiile acestor state şi care, în acelaşi timp, prin miliardele de euro pe care le 

trimit familiilor din ţară, aduc o contribuţie importantă la dezvoltarea României. Aşadar, nu 

avem niciun motiv să lăsăm capul plecat. 

Din contră, trebuie să luăm atitudine fermă atunci când conaționali de-ai noştri sunt umiliţi sau 

abuzaţi. Este adevărat însă că mulţi dintre românii din afara graniţelor au simţit de multe ori că 

statul român fie îi ascultă prea puţin, fie nu-i ajută deloc. Îmi doresc ca aceste lucruri să se 

schimbe şi să demonstrez că actualul Guvern este preocupat de situaţia românilor din afară nu 

doar în campaniile electorale, ci zi de zi”, a declarat Grindeanu, la un eveniment organizat de 

Ministerul Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 

potrivit Agerpres. 

Potrivit premierului, dincolo de programele guvernamentale, este important ca românii să fie 

uniţi şi solidari. 

“Am auzit de multe ori conaţionali de-ai mei spunând că, atunci când sunt peste hotare şi aud 

vorbindu-se româneşte prin preajmă, preferă să tacă sau să vorbească în şoaptă ca să nu fie 

recunoscuţi. Vă asigur că aceasta este o atitudine greşită şi că nu avem niciun motiv să stăm 

cu capul plecat sau să ne fie ruşine”, a spus Grindeanu. 

Prim-ministrul a vorbit şi despre măsurile necesare pentru ajutarea românilor din străinătate. 

“Eliminarea taxelor consulare şi de cetățenie prin legea celor 102 taxe a fost un prim 

pas. Înfiinţarea de noi consulate acolo unde există comunităţi importante de români este o altă 

soluţie, pe care o avem în vedere pentru facilitarea accesului cetăţenilor români la diverse 

http://ziarulromanesc.de/diaspora/grindeanu-trebuie-sa-luam-atitudine/
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servicii. Dar, cel mai mult îmi doresc să avem succes şi să reuşim să implementăm măsuri 

care să conducă la creşterea economiei, pentru că atunci, cu siguranță, mulţi dintre românii 

care trăiesc astăzi în afara graniţelor vor dori să se întoarcă acasă, pentru că vor avea toate 

condiţiile pentru a duce o viață decentă aici, alături de prieteni şi de familie”, a susţinut Sorin 

Grindeanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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DREPTURILE EUROPENILOR DIN M. BRITANIE, INCLUSIV ALE ROMÂNILOR, 

PRIORITATEA DE NEGOCIERE A UE PENTRU BREXIT 

http://m.hotnews.ro/stire/21676541 

Şeful echipei de negociere pentru Brexit a Comisiei Europene, Mmichel Barnier, a prezentat 

miercuri condiţiile blocului comunitar pentru discuţii, spunând ca asigurarea drepturilor pentru 

cei aproximativ 4,5 milioane de cetăţeni UE din Marea Britanie, inclusiv români, şi britanici din 

statele membre este crucială, relateaza Reuters, citează de News.ro. 

Potrivit lui Barnier, oameni precum studenţii polonezi şi asistentele romance din Marea Britanie 

şi pensionarii britanici din Spania se confrunta cu o mare incertitudine privind drepturile de 

reşedinţa şi accesul pe piaţa muncii, la pensii, securitate socială şi educaţie, potrivit News.ro. 

"Garantarea drepturilor lor ca cetăţeni europeni, pe termen lung, va fi prioritatea noastră 

absolută de la începutul negocierilor", a subliniat el într-un discurs rostit la Comitetul Regiunilor 

de la Bruxelles. 

Premierul britanic Theresa May a spus, de asemenea, ca vrea ca aceasta chestiune să aibă 

prioritate, insistând în acelaşi timp ca o soluţie trebuie sa fie reciprocă. 

Guvernul britanic a refuzat, însă, deocamdată să garanteze drepturile existente în afara unui 

acord mai amplu. 

Barnier a precizat ca reciprocitatea, continuitatea şi nediscriminarea ar trebui sa fie principii de 

bază, adăugând că va dura, probabil, câteva luni pentru a obţine o astfel de garanţie. 

 

Negociatorul UE, fost comisar pentru servicii financiare, obişnuit să lucreze cu Londra, a 

explicat ca sunt trei condiţii pentru a ajunge la un acord pentru Brexit în decurs de doi ani 

prevazuţi de normele UE. 

Părţile trebuie să dea dovadă de transparenţă şi să spună adevărul despre ce înseamnă 

parasirea blocului comunitar, sa indeparteze incertitudinile privind oamenii, banii si granitele si 

sa negocieze chestiunile in ordinea corecta, considera Barnier. 

El a avertizat ca scenariul iesirii Marii Britanii din UE fără un acord, aşa cum au sugerat unele 

de voci de la Londra, este o posibilitate, însă nu una dorită de Bruxelles. 

 

http://m.hotnews.ro/stire/21676541
http://m.hotnews.ro/stire/21676541
http://m.hotnews.ro/stire/21676541
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Unii eurosceptici din Guvernul conservator al lui May au spus ca nici un acord - ceea ce ar 

însemnă, de exemplu, ca Marea Britanie s-ar întoarce la taxele vamale ale Organizaţiei 

Mondiale a Comertului - ar fi o variantă mai bună decât un acord prost sau dacă ruperea de 

UE nu ar fi totală. 

Barnier a atras, însă, atenţia ca lipsa unui acord ar putea duce la cozi lungi de camioane în 

oraşul-port britanic Dover, la perturbarea curselor aeriene din şi spre Marea Britanie şi la o 

penurie de combustibil nuclear pentru centralele Regatului Unit. 

El a admis ca ar putea fi nevoie de un acord de tranziţie, care ar trebui să fie bazat pe normele 

UE, să intre sub jurisdicţia instantelor UE şi să aibă o durată limitată. 

 

FĂRĂ NOTA DE PLATĂ PENTRU BREXIT, DAR MAREA BRITANIE TREBUIE SĂ ÎŞI 

ACHITE DATORIILE 

Barnier a spus ca negocierile ar trebui să permită lamurirea rapidă a întrebărilor legate de 

finanţarea programelor asigurate pentru bugetul UE. 

El a oferit ca exemplu programele UE în valoare de 685 de miliarde de euro pentru a ajută 

oamenii şi regiunile aflate în dificultate şi pentru finanţarea proiectelor de infrastructură şi 

cercetare toate aprobate de toţi cei 28 de membri UE, inclusiv Marea Britanie. 

 

Nu există un preţ care trebuie plătit pentru iesire. Dar trebuie să achităm datoriile. Nu vom cere 

Marii Britanii să platească nici măcar un euro pentru ceva ce nu a convenit ca membru UE, a 

declarat el. 

Un alt punct de pe agenda lui Barnier pentru negocieri îl reprezintă graniţele externe după 

Brexit, în special dintre Marea Britanie şi Irlanda. El a cerut lămurirea rapidă a situaţiei. 

Vom fi extrem de atenţi, în aceste negocieri, la consecinţele deciziei deciziei Marii Britanii de a 

ieşi din Uniunea Vamală şi la orice ar putea, într-un fel sau altul, să slăbească dialogul şi 

pacea, a afirmat el. 

Barnier a dat asigurări ca UE împărtăşeşte ambiţia lui May de a ajunge la un acord de liber-

schimb curajos şi ambiţios, dar a notat ca termenii vor fi mai puţin favorabili decât ce are în 

prezent Londra şi trebuie să ia in calcul standardele sociale şi ecologice ale UE. 
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Barnier a repetat leitmotivul UE, potrivit căruia un acord comercial cu Marea Britanie nu 

înseamnă ca Londra îşi poate alege privilegiile şi obligaţiile şi ca un astfel de acord poate veni 

numai după convenirea termenilor divortului. 

Cu cât ajungem mai repede la un acord şi la o retragere ordonată, cu atât mai repede ne 

putem pregăti pentru relaţia viitoare, a insistat el, adăugând ca lăsarea chestiunilor dificile pe 

ultimul moment înseamnă invitarea esecului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: hotnews.ro 
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AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU TABERELE ARC – 2017. VEZI CONDIŢIILE CARE 

TREBUIE ÎNDEPLINITE DE PARTICIPANŢI 

http://www.timpromanesc.ro/au-inceput-inscrierile-pentru-taberele-arc-2017-vezi-conditiile-care-trebuie-

indeplinite-de-participanti 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) anunță începerea înscrierilor pentru 

participarea la ediția 2017 a programului  Taberele „ARC”, destinat elevilor şi tinerilor români 

de pretutindeni. În 2017, pentru grupurile din diaspora au fost alocate 600 de locuri, iar 

înscrierile se pot face până la data de 1 mai 2017, la misiunile diplomatice sau direct la MRP, 

prin intermediul adresei de email:  taberearc@mprp.gov.ro . În cazul în care locurile nu vor fi 

ocupate până la termenul anunțat, acestea vor fi relocate participanţilor din comunităţile 

istorice. 

Taberele ARC se vor desfășura în Centrele de Agrement din Sulina, județul Tulcea (27 Iunie – 

8 August 2017) și Oglinzi, județul Neamț (26 Iunie – Iulie 2017), în serii consecutive de câte 

șapte zile. 

Programul va reuni 2000 de elevi și tineri români din țările aflate în jurul granițelor și Balcani, 

precum și din diaspora. Activitățile organizate în cadrul programului se vor axa pe dezvoltarea 

abilităților de comunicare în limba română, stimularea spiritului de competiție în rândul tinerilor 

români de pretutindeni, informarea participanților asupra istoriei românilor și aprofundarea 

cunoștințelor de cultură și civilizație românească. 

De asemenea, copiii vor avea ocazia să se întâlnească cu personalități din lumea sportului de 

performanţă care vor acorda patronajul seriilor, precum şi cu tineri care activează în cadrul 

cluburilor sportive din ţară. 

Grupurile se vor constitui cu sprijinul misiunilor diplomatice şi a mediului asociativ respectând 

următoarele criterii: 

 Sunt români de pretutindeni cu vârsta cuprinsă între 10 ani şi 18 ani; 

 Participă pentru prima dată la programul „ARC”; 

 Au cunoştinţe minime de limba română; 

 Sunt câştigători ai olimpiadelor / concursurilor naţionale şi internaţionale sau au 

http://www.timpromanesc.ro/au-inceput-inscrierile-pentru-taberele-arc-2017-vezi-conditiile-care-trebuie-indeplinite-de-participanti
http://www.timpromanesc.ro/au-inceput-inscrierile-pentru-taberele-arc-2017-vezi-conditiile-care-trebuie-indeplinite-de-participanti
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rezultate bune la învăţătură; 

 Au rezultate şi aptitudini deosebite în sport, muzică, arte plastice etc.; 

 Au rezultate remarcabile în promovarea identității românești; 

Pentru grupurile care se vor constitui în diaspora este obligatoriu: 

 grupul să se constituie din minimum 9 copii 

 grupul să fie însoţit de un adult, care îşi va asuma responsabilitatea pentru siguranţa 

membrilor 

Pentru locurile alocate participanţilor din comunităţile istorice se va păstra procedura de 

organizare a grupurilor din anii anteriori. 

Organizatorii vor suporta cheltuielile de cazare și masă pentru toți participanții din cele două 

tabere. De asemenea, MRP va organiza și suporta transportul pentru participanții din 

comunitățile istorice, precum și cheltuielile de transport din București până la tabere şi retur 

pentru grupurile din diaspora. Participanții din diaspora își vor asigura din surse proprii, 

cheltuielile de transport din țara de reședință până la București și retur. 

Ca și în anii anteriori, Programul de Tabere ”ARC  este organizat de Ministerul pentru Românii 

de Pretutindeni (MRP) în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului. 
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