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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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SFATURI PENTRU ROMÂNII CARE VOR SĂ LUCREZE CA SEZONIERI ÎN ITALIA
https://www.timpromanesc.ro/sfaturi-pentru-romanii-care-vor-sa-lucreze-ca-sezonieri-in-italia/

Ambasada României în Italia a realizat un ghid orientativ pentru persoanele care doresc să se

angajeze ca lucrători sezonieri în domeniul agricol în Italia.

Cetăţeni români interesaţi de astfel de locuri de muncă sunt sfătuiți să analizeze atent ofertele

de muncă şi să încheie un contract de muncă legal, subliniindu-se faptul că românii se pot

angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni, fără obţinerea unei autorizații de angajare

(permis de muncă) și că au aceleași drepturi.

Înainte de începerea activității, există obligația  înregistrării  fiscale pentru obținerea codului

fiscal  (codice fiscale) de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate).  De asemenea,

conform  legislaţiei  italiene,  cu  cel  puţin  o  zi  înainte  de  începerea  propriu-zisă  a  muncii,

angajatorul este obligat să înregistreze contractul de muncă la centrul pentru plasare în muncă

competent/”centro  per  l’impiego”  şi  la  instituțiile  de  protecţie  socială  competente  (Institutul

Naţional  pentru  Protecţie  Socială  –  I.N.P.S.  şi  Institutul  Naţional  de  Asigurare  împotriva

Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale – I.N.A.I.L), care să conțină informații  privind

lucrătorul  (cod  fiscal,  nume,  prenume,  data  și  locul  nașterii,  rezidența/domiciliul),  data

angajării,  data  încetării  activității,  tipul  contractului,  calificarea  profesională  a  angajatului,

indicarea contactului colectiv de muncă aplicat și încadrarea profesională în funcție de care se

stabilește  salariul.  Dacă  durata  șederii  în  Italia  depășește  trei  luni,  cetățenii  români  care

lucrează în Italia au obligația să se înscrie în Registrul de evidenţă a populaţiei/”Anagrafe” de

la Primărie, iar pentru o ședere de până la 3 luni, se poate solicita înscrierea în Registrul

temporar de evidență a populației.

Ghidul realizat de ambasadă prezintă și riscurile muncii fără forme legale – lipsa protecţiei

sociale,  a  beneficiilor  sistemului  de  securitate  socială,  a  alocaţiei  pentru  nucleul  familial,

indemnizaţiei de maternitate (în cazul femeilor), ajutorului de şomaj, pensiei (neincluderea în

stagiul de cotizare a perioadei lucrate) etc. În cazul muncii la negru, salariul este mai mic decât

cel  reglementat  legal,  ,  iar  lucrătorii  nu  beneficiază  de  drepturile  contractului  colectiv  de
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muncă, nu li se respectă programul de lucru şi timpul de odihnă legal, nivelul de calificare şi

pregătire și pot fi concediați în orice moment, fără a se putea apăra. De asemenea, în cazul

unui accident de muncă, lucrătorii fără forțe legale nu beneficiază de protecţie şi securitate a

muncii, iar ulterior riscă să nu poată obține recunoaşterea drepturilor cuvenite în urma muncii

prestate (inclusiv plata salariului), precum și riscul crescut de a deveni victime ale exploatării şi

traficului de fiinţe umane.

Ambasada și Consulatele României nu se pot substitui Serviciilor Publice de Ocupare și nu își

pot asuma responsabilitatea pentru contractele sau condițiile oferite de angajatori,  pe care

angajații sunt sfătuiți să le verificați personal, cu atenție!

Ghidul prezintă inclusiv lista instituțiilor competente din Italia unde pot fi semnalate problemele

în derularea raporturilor de muncă sau pentru obținerea unor prestații

În  ultimii  ani,  numeroase materiale  de presă, dar  și  cercetări  sociologice au tras serioase

semnale de alarmă în legătură cu această formă de sclavagism modern, precum și asupra

faptului  că  sezonierii  din  Italia  devin  victima  a  numeroase  abuzuri,  inclusiv  ameninţări  şi

agresiuni sexuale, lucruri care la un moment dat au ajuns chiar în atenția Comisiei Europene.

Agricultura Italiei se bazează în mare măsură pe forţa de muncă a imigranţilor. După ce ani la

rând au fost acuzaţi că exploatează refugiaţi şi imigranţi ilegali veniţi din afara Europei, patronii

de ferme din Italia s-au reorientat  către forţa de muncă venită  din  statele mai  sărace ale

Uniunii Europene, astfel crescând numărul românilor care lucrează în agricultură.

La începutul lunii, ministrul Agriculturii din Italia, Teresa Bellanova, a discutat cu ambasadorul

României în această țară pentru a discuta despre redeschiderea fluxului de lucrători sezonieri

în  agricultură  și  a  transmis  asigurări  din  partea  autorităților  italiene  privind  respectarea

drepturilor contractuale ale muncitorilor agricoli români, subliniind totodată aprecierea pentru

contribuția fundamentală a acestora la piața agricolă italiană. Muncitorii  români care ajutau

Italia la strânsul recoltelor reprezentau o treime din lucrătorii străini în acest domeniu.
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După ce Comisia Europeană a dat undă verde circulației  în anumite condiții  a muncitorilor

sezonieri  agricoli,  ministrul  italian  a  început  demersurile  pentru  a  găsi  o  modalitate  de  a

readuce în Italia mâna de lucru din Europa de Est, imperios necesară strângerii  recoltelor

agricole.

Conform datelor oficiale, 107.000 de lucrători sezonieri agricoli vin din România în fiecare an

pentru a-i ajuta pe italieni la recoltarea fructelor și legumelor. Acest număr ar reprezenta o

treime din totalul lucrătorilor străini, iar prezența românilor acum pe câmpurile acestei țări a

devenit absolut indispensabilă, scrie sursa citată.

Ettore Prandini, președintele Coldiretti (Confederația Națională a Cultivatorilor) a salutat pozitiv

această inițiativă: „Este nevoie să ajungem la un acord cu guvernele țărilor din Europa de Est

pentru a relua fluxul lucrătorilor străini pe câmpurile italiene. Trebuie încheiat cu aceste țări un

proiect care să garanteze siguranța și sănătatea lucrătorilor, astfel încât, atunci când se întorc

în țara lor de origine, să nu fie puși în carantină.”

Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, până la data de 20 aprilie

2020, Italia era statul european cu cel mai mare număr de infecții cu COVID-19 confirmate

(178.972, cu creștere de 3.047 de cazuri în 24 de ore), având, de asemenea, și cel mai mare

număr de decese înregistrate. (178.972).

De asemenea, din totalul de 947 cetățeni români infectați cu noul coronavirus și aflați în afara

teritoriului  României,  633 sunt în Italia,  peste 200 de cazuri  (o treime) fiind înregistrate în

ultimele 24 de ore (n.r. – între 20 și 21 aprilie 2020).

Sursă: timpromanesc.ro
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EȘTI ROMÂN ȘI VII DIN CANADA ÎN ROMÂNIA SAU DIN ROMÂNIA ÎN CANADA?
TREBUIE SĂ ȘTII ASTA!

https://rgnpress.ro/2020/04/21/esti-roman-si-vii-din-canada-in-romania-sau-din-romania-in-canada-trebuie-sa-stii-
asta/

Informații utile pentru cetățenii români din Canada care călătoresc în România

Ambasada României la Ottawa dorește să-i informeze pe cetățenii români din Canada care se

pregătesc să călătorească în România asupra următoarelor:

Companiile aeriene își revizuiesc continuu planurile de transport, ceea ce a dus deja la anulări

de curse către Europa. Informațiile disponibile la Ambasadă cu privire la operatorii de transport

aerian care asigură în continuare curse pe relația Canada – Europa sunt:

Update:

• Air  Canada  operează  curse  săptămânale  pe  următoarele  relații:  Montreal–Frankfurt  (4

curse),  Montreal–Londra (2 curse),  Montreal–Paris (până la 7 curse),  Toronto–Frankfurt  (7

curse), Toronto–Londra (7 curse), Vancouver–Londra (3 curse).În luna mai, se reiau cursele

Montreal-Bruxelles (4 zboruri), Toronto-Zurich (4 zboruri).

• Lufthansa  încă  operează  3  zboruri  săptămânale  pe  ruta  Montreal–Frankfurt;  este  foarte

probabilă suspendarea curselor începând cu 19 aprilie (se estimează că măsura este valabilă

până la 17 mai).

• KLM  operează  3  curse  pe  săptămână  pe  ruta  Toronto–Amsterdam  (miercuri,  vineri  și

duminică).

• Air France încă menține 3 zboruri pe săptămână de la Montreal (miercuri, vineri și duminică).

Informațiile  referitoare  la  zborurile  transatlantice  aflate  încă  în  operare  sunt  supuse

schimbărilor, de aceea recomandăm cetățenilor români să urmărească permanent pe site-urile

companiilor  aeriene  anunțurile  cu  privire  la  realizarea  curselor.  Ambasada  va  reveni  cu

informații  actualizate cu privire la companiile aeriene care operează curse comerciale către

Europa  (informația  de  mai  sus  se  poate  regăsi  la  adresa  http://www.mae.ro/node/51982,

capitolul Canada).
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Prin  OM nr.  9/2020  (https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/OM-9.pdf),  au  fost

prelungite măsurile care limitează posibilitățile de călătorie pe cale aeriană către/din România,

după cum urmează:

Art. 1. – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația

Elvețiană,  Statele  Unite  ale  Americii,  Regatul  Unit  al  Marii  Britanii  și  al  Irlandei  de  Nord,

Regatul  Țărilor  de  Jos,  Turcia  și  Iran  și  din  aceste  țări  către  România,  pentru  toate

aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18 aprilie 2020.

(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România,

pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 19

aprilie 2020.

(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări

către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând

cu data de 21 aprilie 2020.

Reamintim că prin OM nr. 8/2020 (https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/OM-8-

2020-privind-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19.pdf),  a  fost  prelungită  cu  14  zile

măsura suspendării zborurilor comerciale de pasageri pe relația România-Spania, începând cu

14 aprilie.

În  ceea  ce  privește  tronsonul  de  transport  intra-european  către  România,  recomandăm

cetățenilor români să ia cunoștință de măsurile restrictive impuse de statele europene, prin

consultarea  informației  de  la  adresa  http://www.mae.ro/node/51880.  De  asemenea,

recomandăm cetățenilor români să urmărească permanent pe site-urile companiilor aeriene

anunțurile cu privire la operarea curselor intra-europene cu sosire în România.

Reamintim că  prin  OM nr.  7/2020 (https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/OM-

7.pdf-1.pdf), au fost adoptate măsuri restrictive cu privire la transportul rutier internațional de

persoane, după cum urmează:

Art.  11.  –  Se  suspendă  transportul  rutier  internațional  de  persoane  prin  servicii  regulate,

servicii  regulate  speciale  și  servicii  ocazionale  în  trafic  internațional,  pentru  toate  cursele

efectuate  de  către  operatorii  de  transport  spre  Italia,  Spania,  Franța,  Germania,  Austria,

Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii  Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul

Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență.
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În  ceea  ce  privește  tranzitul  rutier  intra-european  prin  mijloace  proprii,  atragem  atenția

cetățenilor români cu privire la dificultățile care se ridică la tranzitarea Austriei și la trecerea

frontierei dinspre Austria către Ungaria, ca urmare a măsurilor restrictive impuse de Ungaria.

Recomandăm consultarea cu atenție a paginilor MAE de la adresele https://www.mae.ro/node/

51901 și http://www.mae.ro/node/51934.

Update: În vederea informării cu privire la punctele de trecere a frontierei, aflate în stare de

operare,  recomandăm  cetățenilor  români  să  consulte  site-ul  Poliției  de  Frontieră  la

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/?vt=2&dt=1.  Lista  cu  punctele  de  trecere  a

frontierei închise total sau parțial pe întreaga perioadă a stării de urgență se găsește la anexa

nr.  1  a  OM  nr.  8/2020  (https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/OM-8-2020-

privind-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19.pdf).

În ceea ce privește măsura de auto-izolare sau carantinare, timp de 14 zile, la intrarea în

România, art. 5 al OM nr. 3/2020 stabilește obligația pentru toate persoanele, indiferent de

locul din care vin, de auto-izolare la domiciliu sau de carantinare în centre sub supraveghere,

după caz. Măsura a intrat în vigoare la 25 martie. Update: Măsura carantinării se aplică pentru

orice persoană care sosește în România prin traversarea unui stat aflat în lista zonelor cu

transmitere comunitară extinsă (zona roșie) afectate de COVID-19; lista statelor aflate în zona

roșie  se  actualizează periodic  și  poate fi  consultată  la  http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-

zone-afectate-covid-19.

Mai multe state membre ale Uniunii  Europene au luat decizia de organizare a unor curse

specializate pentru repatrierea cetățenilor proprii și europeni (inclusiv români) din Canada. Pe

măsură  ce  aceste  curse  sunt  organizate,  această  secțiune  a  comunicatului  va  include

informațiile concrete cu privire la zborurile speciale organizate de România sau de alte state

membre pentru repatrierea cetățenilor europeni din Canada în Europa.

Informații utile pentru cetățenii români care revin în Canada din România

Supunem atenției  cetățenilor  români  care  călătoresc  din  România  în  Canada obligația  ca

persoana care se deplasează în interiorul României să aibă asupra sa o declarație pe proprie

răspundere care să fie prezentată la solicitarea autorității de control. Art. 4 al OM nr. 3/2020

stabilește că declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă: numele și prenumele, data
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nașterii,  adresa  locuinței,  motivul  și  locul  deplasării,  data  și  semnătura  (în  cazul  în  care

deplasarea  internă se  face către  aeroport  în  vederea îmbarcării  către  Canada,  la  motivul

deplasării se va menționa călătoria în Canada).

Reamintim că măsurile adoptate de Canada în contextul gestionării epidemiei de COVID-19

stabilesc în sarcina companiilor aeriene responsabilitatea de a permite îmbarcarea în locul de

plecare. Toate companiile aeriene care mai operează curse către Canada au obligația de a

face triajul la îmbarcare în baza grilei de criterii stabilite la nivel federal (sunt autorizați să se

îmbarce cetățenii canadieni și rezidenții permanenți, la care se adaugă anumite excepții bine

precizate  –  informațiile  se  găsesc  la  https://www.tc.gc.ca/en/initiatives/covid-19-measures-

updates-guidance-tc/aviation-measures.html;  informații  utile  legate  de  măsurile  adoptate  la

nivel  federal  în  contextul  gestionării  epidemiei  se  găsesc  la

https://www.tc.gc.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-guidance-tc.html#toc_1  și  la

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/

latest-travel-health-advice.html).

Update:  Autoritățile federale canadiene au stabilit  obligația  pentru orice călător de a purta

mască non-medicală / de a-și acoperi fața pe toată durata călătoriei (îmbarcare, zbor, trecerea

frontierei / în tranzit).

Informațiile  și  recomandările  de  la  secțiunea  precedentă  a  comunicatului,  referitoare  la

planificarea călătoriei între Canada și România, sunt valabile și pentru călătoriile de întoarcere

în Canada ale cetățenilor români.

Textul  Ordonanței  Militare  nr.  9/2020  se  găsește  la

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/OM-9.pdf

Textul  Ordonanței  Militare  nr.  8/2020  se  găsește  la

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/OM-8-2020-privind-masuri-de-prevenire-

a-raspandirii-covid-19.pdf

Textul  Ordonanței  Militare  nr.  7/2020  se  găsește  la

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/OM-7.pdf-1.pdf
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Textul  Ordonanței  Militare  nr.  6/2020  se  găsește  la

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/OM6.pdf

Textul  Ordonanței  Militare  nr.  5/2020  se  găsește  la

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/OM5.pdf

Textul  Ordonanței  Militare  nr.  4/2020  se  găsește  la

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/03/OM-4-1.pdf

Textul  Ordonanței  Militare  nr.  3/2020  se  găsește  la

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/03/Ordonanta-militara-nr.-3-din-

24.03.2020.pdf.

Textul  Ordonanței  Militare  nr.  2/2020  se  găsește  la

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/03/Ordonanta-militar%C4%83-nr.-2-2020-m

%C4%83suri-prevenire-COVID-19-1-1.pdf.

Textul  Ordonanței  Militare  nr.  1/2020  se  găsește  la

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/03/Ordonan%C8%9Ba-militar%C4%83-nr.-1-

2020-m%C4%83suri-de-prima-urgen%C8%9B%C4%83-Decret.pdf.

Cristina Mihai, Corespondent Romanian Global News

Ottawa, 18 aprilie 2020

Sursă: rgnpress.ro
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PROIECT-PILOT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ȘI A EDUCAȚIEI ÎN
EUROPA

https://www.timpromanesc.ro/proiect-pilot-pentru-dezvoltarea-competentelor-si-a-educatiei-in-europa/

Fondul European de Investiții (FEI) și Comisia Europeană lansează o nouă facilitate-pilot de

garantare în scopul ameliorării accesului la finanțare pentru persoanele și organizațiile care

doresc să  investească în  competențe  și  în  educație.  Facilitatea-pilot  în  valoare  de 50 de

milioane  euro  va  sprijini  finanțări  pentru  studenți  și  cursanți,  pentru  întreprinderile  care

investesc în perfecționarea angajaților lor și  pentru organizațiile care furnizează servicii  de

formare și educație.

Facilitatea-pilot de garantare pentru competențe și educație (Facilitatea-pilot C&E) este o nouă

inițiativă de finanțare a datoriilor dedicată stimulării  investițiilor în educație, în formare și în

dobândirea de competențe – ca parte a soluției  pentru a atrage mai multe persoane către

ocuparea  locurilor  de  muncă  și  pentru  a  răspunde  nevoilor  în  schimbare  ale  economiei

europene. Inițiativa este relevantă în special în contextul economic dificil cu care se confruntă

în  prezent  cetățenii  și  întreprinderile  din  Europa  din  cauza  pandemiei  de  coronavirus.

Facilitatea va sprijini întreprinderile și studenții în timpul crizei și ulterior, pentru a se asigura că

Europa  poate  să  se  dezvolte  și  să  rămână la  cârma evoluțiilor  tehnologice  mondiale,  că

economia  europeană  bazată  pe  cunoaștere  își  continuă  progresul  și  că  redresarea  sa

economică este accelerată.

Vicepreședintele Comisiei  Europene pentru promovarea modului  nostru de viață european,

Margaritis  Schinas, a declarat:  „Cu potențialul  său de a mobiliza 200 de milioane EUR în

investiții pentru dezvoltarea educației și a competențelor, Facilitatea-pilot de garantare pentru

competențe și educație reprezintă un pas important către societăți și economii mai reziliente și

mai favorabile incluziunii pe durata redresării UE în urma pandemiei de COVID-19. Facilitatea

poate oferi sprijinul necesar pentru dezvoltarea oportunităților de învățare și a competențelor

în  unele  dintre  cele  mai  importante  sectoare,  cum  ar  fi  sănătatea,  educația,  securitatea,

economia  digitală  și  economia  verde.  Astfel,  un  număr  tot  mai  mare  de  persoane  și  de
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întreprinderi  vor  beneficia  de  deschiderea  posibilităților  de  finanțare  către  cursanți,  către

întreprinderi și către organizații de învățământ.”

Directorul general al  FEI,  Alain Godard, a declarat:  „Investițiile în competențe contribuie la

creșterea  economică,  la  competitivitate  și  la  convergența  socială.  Noua  facilitate-pilot  de

garantare pentru competențe și educație, lansată astăzi, va oferi studenților și întreprinderilor

noi posibilități de găsire a sprijinului necesar pentru a se dezvolta și va aborda, în același timp,

dificultățile legate de transformarea digitală și  de tranziția către o economie fără emisii  de

dioxid de carbon. Prin îmbunătățirea accesului la oportunități de educație și de formare putem

veni în sprijinul unei forțe de muncă mai adaptabile la medii în schimbare, fapt care este cu

atât mai important în această perioadă de criză.”

Într-o primă fază, Facilitatea-pilot C&E va asigura un fond UE de garantare de până la 50 de

milioane euro, sprijinit de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prin care se va

declanșa finanțarea datoriilor pentru proiectele în materie de competențe și de educație din

Europa, în scopul mobilizării unor finanțări totale în valoare de peste 200 de milioane euro.

Instituțiile de finanțare interesate sau furnizorii de educație și de formare interesați pot solicita

să devină intermediari financiari și să participe la program răspunzând la Cererea deschisă de

exprimare a interesului publicată de FEI. Selectarea intermediarilor financiari este gestionată

de FEI.

FEI va furniza gratuit o garanție limitată de primă pierdere (sau contragaranție) intermediarilor

financiari selectați care creează noi portofolii de finanțare a datoriilor pentru studenți și pentru

întreprinderi.  Studenții  și  întreprinderile  eligibile  vor  putea  avea  acces  la  diferite  tipuri  de

finanțare (de exemplu, împrumuturi, plăți reportate, împrumuturi legate de venituri etc.) prin

intermediari financiari dedicați, cum ar fi instituții financiare, universități și centre de formare

profesională, garantate de UE. În ultimă instanță, datorită garanției, beneficiarii finali vor putea

accesa fonduri mai ușor și în condiții mai bune.
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Inițiativa va fi introdusă în 2020, cu obiectivul de a deveni un instrument financiar european de

bază  după  2020,  inclus  în  următorul  cadru  financiar  multianual  al  UE  (2021-2027).  De

asemenea, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții va asigura sprijin pentru

consolidarea capacităților, în scopul promovării facilității-pilot.

Facilitatea-pilot C&E are ca scop sprijinirea următorilor beneficiari finali:

Persoane  fizice  (studenți  și  cursanți)  care  doresc  să  își  continue  studiile  și  să  își

îmbunătățească competențele prin studii  universitare, formare profesională,  învățare pe tot

parcursul vieții și alte forme de educație, inclusiv prin mijloace digitale. Facilitatea-pilot C&E va

sprijini,  de  asemenea,  mobilitatea  studenților  și  a  cursanților  care  urmează  programe

educaționale într-un alt stat membru decât cel în care își au reședința.

Întreprinderi  europene  care  facilitează  și  contribuie  la  eforturile  de  transformare  a

competențelor prin investiții în îmbunătățirea setului de competențe și a utilizării competențelor

forței  lor  de  muncă  Aceasta  contribuie  la  creșterea  competitivității  și  a  productivității

întreprinderii respective, menținând totodată locurile de muncă.

Organizații europene care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării competențelor, al

formării și al educației sau care dezvoltă proiecte în domeniul educației. Obiectivul lor este de

a îmbunătăți  în  mod semnificativ  ecosistemul  furnizării  de  servicii  de  educație,  formare  și
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competențe,  inclusiv  prin  mijloace  digitale.  Creșele,  grădinițele,  furnizorii  de  servicii  de

educație timpurie și organizații similare fac parte din această categorie.

Sursă: timpromanesc.ro
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GCS: NUMĂRUL CAZURILOR DE INFECȚIE CU COVID-19 ÎN RÂNDUL ROMÂNILOR DIN
AFARA GRANIȚELOR CREȘTE, DAR NUMĂRUL CELOR VINDECAȚI RĂMÂNE

NESCHIMBAT
https://www.timpromanesc.ro/gcs-numarul-cazurilor-de-infectie-cu-covid-19-in-randul-romanilor-din-afara-
granitelor-creste-dar-numarul-celor-vindecati-ramane-neschimbat/

Potrivit  informațiilor  obținute  de  misiunile  diplomatice  și  oficiile  consulare  ale  României  în

străinătate, numărul cetățenilor români confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus)

și aflați în afara granițelor țării a ajuns la 953 persoane: 636 în Italia, 196 în Spania, 26 în

Franța, 14 în Germania, 59 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia,

2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg

și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 64

de cetățeni români aflați în  străinătate (6 în Italia, 15 în Franța, 19 în Marea Britanie, 7 în

Spania, 3 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia și unul în Elveția) au decedat.

Dintre  cetățenii  români  confirmați  cu noul  coronavirus,  11 au fost  declarați  vindecați:  7  în

Franța, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și

să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul

TELVERDE  nu  este  un  număr  de  urgență,  este  o  linie  telefonică  alocată  strict  pentru

informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre

prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt

timp.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la

nivel european și global:
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Până la data de 21 aprilie 2020, au fost raportate 967 598 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit,

Monaco,  San Marino,  Elveția,  Andora.  Cele mai  multe  cazuri  au fost  înregistrate în  Italia,

Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.

     sursa foto: https://www.asiiromani.com

Sursă: timpromanesc.ro
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NOI REGLEMENTĂRI PENTRU PERSOANELE CARE TRANZITEAZĂ UNGARIA SPRE
VESTUL EUROPEI

https://www.timpromanesc.ro/noi-reglementari-pentru-persoanele-care-tranziteaza-ungaria-spre-vestul-europei/

Cetăţenii  români,ucraineni  şi  sârbi,  care  se  deplasează spre  Europa de Vest,  pot  intra  în

Ungaria într-un interval limitat de patru ore. Potrivit publicației Foaia Românească din Ungaria,

care  citează  MTI,  cetățenii  români,  sârbi  și  ucraineni  nu  au  voie  să  prezinte  simptomele

infecţiei  cu  coronavirus.  Călătorii  trebuie  să  îndeplinească  condiţiile  de  intrare  în  spaţiul

Schengen şi  să aibă asupra lor o dovadă că pot intra în ţara de destinaţie, a declarat un

reprezentant al Centrului de permanenţă al Corpului operaţional, responsabil cu măsurile de

prevenire a epidemiei de coronavirus.

Kiss Róbert a declarat că la punctele de trecere a frontierei de la Nădlac (România), Röszke

(Serbia) şi Záhony (Ucraina), cei care tranzitează Ungaria pot intra într-un interval de patru ore

pe zi. Pe maşinile acestora vor fi aplicate colante galbene de avertizare şi pot circula doar pe

culoarul de tranzit desemnat. De asemenea, a fost stabilit un orar pentru ieşirea din Ungaria a

muncitorilor care se deplasează spre Europa de Vest.

Sursă: timpromanesc.ro
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INFORMAȚII CENTRALIZATE ȘI LINII TELEFONICE PENTRU ROMÂNII CARE DORESC
SĂ PLECE LA MUNCĂ ÎN AFARA GRANIȚELOR

https://www.timpromanesc.ro/informatii-centralizate-si-linii-telefonice-pentru-romanii-care-doresc-sa-plece-la-
munca-in-afara-granitelor/

Ministerul Muncii a publicat un ghid cu informații  utile și a deschis o linie telefonică pentru

cetățenii  care  doresc  să  plece  la  muncă  în  străinătate.  Ghidul  este,  de  fapt,  o

centralizare/sistematizare a diferitelor pagini de internet care conțin informații de interes pentru

românii care lucrează sau intenționează să lucreze în afara granițelor.

Materialul  conține  informații  pe  care  orice  persoană  ar  trebui  să  le  cunoască  înainte  să

semneze un contract de muncă cu un angajator din străinătate, în condițiile în care, odată

ajunși  în  statul  de  destinație,  lucrătorii  români  intră  sub  jurisdicția  statului  respectiv  –

legalitatea contractelor de muncă, lista agențiilor de plasare autorizate și cea a agenților de

muncă  temporară,  datele  de  contact  ale  ambasadelor  și  consulatelor,  precum  și  Ghidul

lucrătorului  român, elaborat în colaborare cu Ambasadele României şi  Corpul ataşaţilor pe

probleme de muncă şi sociale, pentru 20 de state.

De  asemenea,  Ministerul  Muncii  anunță  și  existența  unor  linii  telefonice  (cu  tarif  normal)

dedicate pentru cei care vor să discute cu specialiști din Inspecția Muncii înainte de semnarea

unui contract, pentru a evita abuzurile.

Numerele de telefon la care cetățenii români pot cere informații despre munca în străinătate

sunt: 021.302.70.52 și 021.302.70.53 și pot fi apelate de luni până vineri, în intervalul orar

8.00-18.00.

Ghidul lucratorului român în străinătate nu este, de altfel, o noutate. Începând din 2017, fostul

Minister al Românilor de Pretutindeni a început publicarea, pentru diferite țări de destinație, a

unor astfel de ghiduri.

De altfel, campanii de informare și educare a românilor care intenționează să plece la muncă

în străinătate au mai avut loc în ultimii ani, sub coordonarea ori prin colaboarea dintre diferite
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instituții: ANAF, ANITP, ITM, Ministerul Finanțelor, dar și alte ghiduri și recomandări adaptate,

de-a lungul timpului, la interesul social al momentului.

Sursă: timpromanesc.ro

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,



20

                 NEWSLETTER

MINISTRUL ALEXANDRU: ATAȘAȚII DE MUNCĂ SĂ SOLICITE INSTITUȚIILOR DE
CONTROL DIN CELELALTE STATE UE AFIȘAREA, LA VEDERE, A FORMULARULUI DE

SESIZĂRI TRADUS LIMBA ROMÂNĂ
https://www.timpromanesc.ro/ministrul-alexandru-atasatii-de-munca-sa-solicite-institutiilor-de-control-din-celelalte-
state-ue-afisarea-la-vedere-a-formularului-de-sesizari-tradus-limba-romana/

”Sunt pentru încurajarea muncii (în condiții de siguranță, în condiții legale) și cred în libertatea

oricui de a alege unde dorește, unde consideră că îi este cel mai bine să muncească. Îmi

doresc ca măsurile la care guvernul  se gândește în această perioadă să ofere alternative

interesante de muncă pentru românii care astăzi lucrează în străinătate sau au revenit în țară.

Respectăm, însă, orice decizie vor lua aceștia în legătură cu locul în care aleg să muncească

și, în general, îi respectăm pentru toată munca lor. Sunt oameni care muncesc”, a scris pe

contul său de socializare Violeta Alexandru, ministrul Muncii.

Aceasta mai arată că a cerut informații despre românii care au plecat sau urmează să plece la

muncă în Germania, prima țară europeană care a relaxat condițiile de intrare în țară, la muncă,

pentru muncitorii agricoli sezonieri, informații pe care le verifică ”din sursă directă/oficială”.

Decizia celor peste 2000 de români care au plecat să lucreze în diferite landuri din Germania,

fiindu-le permis acest lucru, cum au plecat, fiind contactați direct, ei, rudele acestora sau prin

diferite persoane de contact, de către angajatorii din Germania și fără să solicite sprijin de la

Agențiile (private) de Plasare a Forței de Muncă este o decizie individuală, care le aparține:

”Fiecare știe ce este mai bine pentru sine. Eu spun doar că bine este să plece cu forme legale,

să aibă grijă ce contracte semnează, să se informeze înainte să plece. Nu pot să nu o spun și

aici:  indiferent unde lucrează (sunt oameni care lucrează în prezent peste tot în România;

merg la lucru în fiecare zi) toți cei care muncesc trebuie să își ia toate măsurile de prevenție și

de protecție în această perioadă”, mai arată Alexandru.

Aceasta mai arată că, dacă, în schimb, cei care au plecat au apelat la instituțiile statuli român

– Agențiile  de  Plasare  de Forță  de  Muncă,  atunci  acestea au o  serie  de  obligații  pentru

asigurarea legalității la plecare: să se asigure că în contractele românilor pe care îi asistă sunt

toate clauzele prevăzute de legea românească referitoare la munca sezonieră în străinătate.
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Mai  mult,  ministrul  reamintește  că  orice  abuz  sesizat  înainte  de  plecare  trebuie  imediat

comunicat  Inspectoratelor  Teritoriale  de  Muncă,  care  trebuie  verifice  respectarea  legii  în

relațiile  de muncă,  în  general  și  în  această  perioadă,  în  special.  Pe hârtie,  legislația  este

cuprinzătoare, la acest capitol.

”Controlul  privind  respectarea  legislației  românești  la  semnarea  contractului  (care  se

semnează doar după ce el este tradus în limba română pentru a fi cunoscut de angajat) revine

ITM din România, dar controlul la față locului, în Germania, de exemplu, revine instituției de

control din landul unde se află angajatorul/locul de muncă. Pentru că mi se pare – mai mult ca

oricând – importantă o coordonare între cele două țări (cum de altfel mi se pare, în general, cu

țările în care avem comunități importante de români la muncă) am intrat în dialog cu Ministerul

Muncii din Germania. Este primul Minister cu care încep seria discuțiilor”, a mai scris ministrul

Muncii.

”Trebuie plecat cu forme legale de muncă în străinătate. Pentru a diminua șansele unor situații

surpriză la fața locului, la locul de muncă (este valabil mai ales pentru cei care pleacă pentru

prima dată; aflu că sunt români care pleacă de mai mulți  ani la același angajator și,  deci,

comunică direct) se poate apela, așadar, la entități care s-au înregistrat oficial și au asumat că

acordă asistență pentru plecarea românilor, la muncă, în străinătate. Nu are nimeni obligația

să plătească acest serviciu, decizia aparține fiecăruia. Orice eventual abuz al  angajatorilor

(germani, români, etc., practic, indiferent unde muncesc românii) trebuie stopat dar nu se pot

stopa aceste abuzuri decât în măsura în care angajații români, pe lângă faptul că este bine să

plece cu forme legale, fac plângeri. Și le asumă, nu le trimit anonime. Am cerut atașaților de

muncă să solicite instituțiilor de control din aceste țări să fie afișat, la vedere, un Formular de

sesizări în limba română”, a mai spus ministrul.

În eventualitatea în care angajații consideră că se descurcă pe cont propriu dar ajung în situații

care  indică  abuzuri,  sunt  sfătuiți  să  apeleze  la  ambasada,  consultatul  României  pentru

asistență. ”Atașații de Muncă știu de la mine că trebuie să fie în teren, alături de comunitățile

de români”.
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Chiar dacă mulți români decid să plece la muncă în străinătate (au dreptul să aleagă locul de

muncă!) și consideră că se descurcă singuri sau prin rețele informale, acest lucru nu înseamnă

că nu suntem aici (în București și în Germania, prin ambasada noastră) dacă au nevoie.

Sursă: timpromanesc.ro

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,



23

                 NEWSLETTER

ITALIA, VESTEA CEA MAI BUNĂ: PENTRU PRIMA DATĂ, NUMĂRUL PERSOANELOR
VINDECATE ESTE MAI MARE DECÂT AL CELOR NOU INFECTATE. CREȘTE ÎNSĂ

NUMĂRUL DECESELOR
https://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/italia-vestea-cea-mai-buna-pentru-prima-data-numarul-
persoanelor-vindecate-este-mai-mare-decat-al-celor-nou-infectate-creste-insa-numarul-deceselor/

Șeful Protecției Civile, Angelor Borelli, a prezentat datele:  Sunt în total 189.973 de cazuri de

coronavirus în Italia, cu 2.646 mai multe decât ieri (creșterea a fost de 3,370 de unități ieri). Au

fost 3.033 vindecați într-o singură zi (2.943 ieri): pentru prima dată de la începutul epidemiei,

au existat mai multe vindecări decât cazuri noi. Numărul total al vindecaților este de 57.576.

Au fost 464 de morți (față de 437 ieri), ajungându-se la un total de 25.549.

Numărul de pacienți  încă „pozitivi”  înregistrează astfel  o scădere record: cu 851 mai puțin

decât ieri, pentru un total care scade la 106.848.

Acestea sunt datele furnizate de Protecția Civilă în buletinul de la ora 18.00

Tendința descrescătoare a spitalizărilor este confirmată: cei din regimul obișnuit de spitalizare

au scăzut cu 934 de unități, ajungând la 22.871 în total, în timp ce internații la terapie intensivă

scad cu 117 unități, ajungând la 2.267 (cu doar 20 de zile în urmă erau peste 4.000 de locuri

ocupate).

Există 81.710 persoane în izolare la domiciliu.

Numărul de teste (tampoane) efectuate continuă să crească, astăzi 66.658 față de 63.101 ieri.

Până în prezent, 1.579.909 de teste au fost făcute la 1.052.577 de pacienți.

Numere reconfortante

Pentru  prima  dată,  „numerele  sunt  deosebit  de  reconfortante:  numărul  celor  externați  și

vindecați depășește numărul de cazuri noi din țară”, a declarat șeful Protecției Civile, Angelo

Borrelli.
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Președintele Consiliului Superior al Sănătății, Franco Locatelli, a declarat că sunt 5 vaccnuri în

stare avansată: “Astăzi studiem două vaccinuri potențiale în Statele Unite, unul în Anglia, unul

în Germania și unul în China, care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare. Dar trebuie

spus clar că nu înseamnă iminenta comercializare, dar înseamnă dezvoltarea unor abordări

vaccinale capabile să dezvolte un răspuns imunologic de protecție. Există mai multe etape

inevitabile  pentru  a  documenta  siguranța  și  eficacitatea,  iar  aceste  studii  vor  trebui  să

răspundă la o întrebare fundamentală legată de imunitatea protectoare. Este liniștitor faptul că

grupuri mari din întreaga lume sunt angajate, dar este nevoie de câteva luni înainte să ne

putem gândi la comercializarea acestor vaccinuri. ”

Situația pe Regiuni

Din datele Protecției Civile rezultă că sunt 33.873 de pacienți în Lombardia (369 mai puțini

decât ieri), 12.845 în Emilia-Romagna (-239), 15.152 în Piemont (+30), 9.925 în Veneto (-66),

6.171 în Toscana (+4), 3.466 în Liguria (-10), 3.230 în Marche (+0), 4.486 în Lazio (+23),

2.978 în Campania (-20), 1.871 în provincia Trento (-3), 2.936 în Puglia (+62), 1.135 în Friuli

Venezia Giulia (-173), 2.301 în Sicilia (+14), 2.100 în Abruzzo (-8), 1.494 în provincia Bolzano

(-18), 355 în Umbria (-16) , 817 în Sardinia (-16), 823 în Calabria (+2), 463 în Valle d’Aosta (-

38), 229 în Basilicata (-3), 198 în Molise (-7). În ceea ce privește victimele, sunt 12.940 în

Lombardia (+200), 3.269 în Emilia-Romagna (+65), 2.630 în Piemont (+71), 1.206 în Veneto

(+25), 723 în Toscana (+18), 1.047 în Liguria (+25), 857 în Marche (+12), 375 în Lazio (+5),

332 în Campania (+5), 382 în provincia Trento (+1), 372 în Puglia (+10), 256 în Friuli Venezia

Giulia (+10), 213 în Sicilia (+5), 280 în Abruzzo (+4), 261 în provincia Bolzano (+5), 61 în

Umbria  (+0),  98  în  Sardinia  (+2)  ,  76  în  Calabria  (+0),  127  în  Valle  d’Aosta  (+0),  24  în

Basilicata (+0), 20 în Molise (+1).

Sursă: gazetaromaneasca.com
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