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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

 

1. Iurie Reniță, pentru presa din România, despre cum se vede Unirea din Basarabia 

2. Ia unește Basarabia cu Țara mamă! 

3. Casa părintească a poetului Adrian Păunescu din Copăceni a fost renovată de 

România 

4. Ziua Universală a Iei sărbătorită de românii din Cernăuţi 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 

5. Matematicianul Adrian Constantin a primit Premiul Wittgenstein, cel mai valoros 

din Austria 

6. Regularizare 2020: ghid practic pentru cetățenii comunitari din Italia 

 

III. ACTUALITATE 

7. Vizita secretarului de stat Ovidiu Burdușa în Republica Austria 

8. Emil Hurezeanu: Condiţiile de muncă din abatoarele germane trebuie îmbunătăţite 

urgent 

9. Coronavirus: Autorităţile landului german Renania de Nord-Westfalia reimpun 

carantina la Guetersloh, după apariţia unui focar la un abator 

10. Geoană: Pandemia a amplificat riscurile de securitate existente; a lăsa garda jos 

ar fi o eroare 

11. MAE: Încă un angajat al Ambasadei României la Minsk şi unul de la Ambasada la 

New Delhi - testaţi pozitiv cu SARS-CoV-2 

12. Comunicat de presă privind revenirea în țară a 187 de cetățeni români din Regatul 
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Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

13. O țară din Europa a impus restricții pentru cetățenii români. Anunțul Ministerul 

Afacerilor Externe 

 

 

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 

https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-48e0b87a3eb8
https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-48e0b87a3eb8
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IURIE RENIȚĂ, PENTRU PRESA DIN ROMÂNIA, DESPRE CUM SE VEDE UNIREA DIN 

BASARABIA 

 

https://rgnpress.ro/2020/06/26/iurie-renita-pentru-presa-din-romania-despre-cum-se-vede-unirea-din-

basarabia/ 

 

ReUnirea se va face cu oameni inteligenți și consecvenți și nu prin declarații răsunătoare și 

obositoare despre Unire. Pentru aceasta e nevoie de acțiuni concrete, proiecte de anvergură, 

integrarea efectivă economică, comercială, financiară, culturală și educațională, care ar trebui 

să fie obiectivele majore ale unioniștilor de la Chișinău. Declarațiile au făst făcute de deputatul 

Iurie Reniță în cadrul unui interviu pentru PS News, preluat de Romanian Global News. 

Unionismul în R. Moldova este o chestiune veche, susține deputatul, însă au existat și există 

mulți profitori. De asta, e nevoie de o curățare generală în rândurile mișcării unioniste. 

„E o chestiune mult prea veche și mult prea sensibilă aici, în Basarabia. Din păcate, am avut 

prea mulți profitori și «unioniști de gardă», ghidați exclusiv de beneficiile personale financiare 

și de altă natură (…) Mișcarea unionistă din Republica Moldova are nevoie stringentă de o 

oxigenare profundă sau, simplu vorbind, de o salubrizare generală, altfel rămânem doar la 

nivelul declarațiilor răsunătoare sau a speculațiilor patriotarde. Le-am avut din plin pe toate 

acestea de la ’91 încoace. Chiar dacă procentul unioniștilor adevărași și sinceri a crescut 

considerabil în ultimii ani, încorsetate au rămas conducerile multora din partidele pretins 

unioniste. Nu poți edifica nicio relație frățească și unionistă, dacă tu nu ai niciun partener 

credibil și fidel la București. ReUnirea se va face cu oameni inteligenți și consecvenți și nu prin 

declarații răsunătoare și obositoare despre Unire. Acțiuni concrete, proiecte de anvergură, 

integrarea efectivă economică, comercială, financiară, culturală și educațională trebuie să fie 

obiectivele majore ale unioniștilor de la Chișinău. Marile proiecte integraționiste românești și 

europene fac diferența și ne apropie efectiv de Romania și de Uniunea Europeană”, spune 

Reniță în interviul pentru PS News. 

 

Deputatul susține că este nevoie și la București și la Chișinău de o abordare realistă și 

1 

https://rgnpress.ro/2020/06/26/iurie-renita-pentru-presa-din-romania-despre-cum-se-vede-unirea-din-basarabia/
https://rgnpress.ro/2020/06/26/iurie-renita-pentru-presa-din-romania-despre-cum-se-vede-unirea-din-basarabia/
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exigentă vis-a-vis de multiplii pretinși unioniști de la Chișinău și e necesar să se facă o 

distincție foarte clară dintre pretinșii unioniști (chiar și prin partidele declarate proeuropene) și 

adevărații unioniști, care pledează cu sufletul și cu fapta pentru reunirea celor două state 

românești. Totuși, Bucureștiul ar trebui să aibă o abordare mai precaută față de segmentul 

unionist din Republica Moldova. 

 

„O mai precaută și exigentă abordare din partea Bucureștiului oficial vis-a-vis de unioniștii doar 

declarați și veritabilul segment unionist din Republica Moldova ar contribui, indubitabil, la 

consolidarea Și sporirea rolului acestuia (segmentului unionist) în apropierea efectivă a celor 

două maluri ale Prutului, altfel vom continua să contăm doar pe susținerea necondiționată 

chiar și a persoanelor pentru care adevăratele interese și idealuri naționale nu sunt neapărat 

cele românești”, susține deputatul. 

 

Tot în cadrul interviului, parlamentarul a reiterat fpatul că românii basarabeni au apreciat pe 

potrivă asistența de anvergură și atât de consistentă a fraților de peste Prut venită oferită 

pentru lupta cu noul coronavirus. Totodată, acesta a criticat faptul cum premierul Ion Chicu și 

Igor Dodon au distras atenția și au diminua la minimum ajutorul frățesc de la București, pentru 

a reduce impactul devastator al secvențelor video, în care șeful statului, Igor Dodon, împreună 

cu Vladimir Plahotniuc, sunt protagoniștii unui act incontestabil de corupție. „Este mult prea 

evident că pionilor românofobi de la Chișinău le-a fost sugerat să organizeze o nouă insultă și 

umilire a României”. 

Pentru o relație mai bună dintre cele două state românești, Reniță susține că e nevoie de 

debarcarea lui Dodon și a guvernului său de buzunar, plin de românofobie și antieuropean, 

lucru care și-l dorește majoritatea absolută a cetațenilor Republicii Moldova. „O Moldovă fără 

Dodon și fără armata rusească are o perspectivă clară europeană și proromânească, altfel 

vom continua să ne bălăcim în mocirla minciunii și a dependenței depline de factorii decizionali 

de la Kremlin și a sculelor lor docile și obediente de la Chișinău”. 

 

Sursa: https://rgnpress.ro/  

https://rgnpress.ro/
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IA UNEȘTE BASARABIA CU ȚARA MAMĂ! 

 

https://rgnpress.ro/2020/06/25/ia-uneste-basarabia-cu-tara-mama/ 

 

Ambasadorul României în R. Moldova, Daniel Ioniță, amintește, de Ziua Universală a Iei, 

marcată anual pe 24 iunie, de Sânziene, că bluza românească este un element important al 

costumului nostru popular tradițional, care consolidează tradițiile, limba, cultura și istoria 

comună a populației de pe ambele maluri ale Prutului, transmite www.ziarulnational.md, 

preluat de Romanian Global News. 

„Cel mai folosit model pentru bluza românească este cel cu broderia făcută pe umeri, 

denumită „cămașa cu altiță”, care se re-găsește în toate provinciile istorice: în Bucovina, 

Moldova, Oltenia, Muntenia, în zona Bran și în Covasna. În mod firesc, România și Republica 

Moldova au decis să pregătească și să promoveze în comun dosarul bluzei românești, care să 

fie înscris pe lista patrimoniului cultural intangibil al UNESCO. Acest element adaugă valoare 

și ne consolidează tradițiile, limba, cultura și istoria comună cu Republica Moldova”, susține 

Ambasadorul Ioniță. 

Potrivit aceleiași surse, bluza românească este un element important al costumului nostru 

popular tradițional, fiind purtată atât de femei, cât și de bărbați, la ceas de cumpănă sau de 

sărbătoare, la munca câmpului sau, mai nou, la recepții diplomatice. 

„Numită cămașa carpatică sau cămașa dacică, originile ei merg mult până în negura istoriei, 

către vechea civilizație dacică. IA a devenit faimoasă cu tabloul lui Matisse – La blouse 

Roumaine – și acum este promovată pe scară largă de diferite ONG-uri și artiști populari”, 

remarcă diplomatul. 

 

 

 

 

Sursa: https://rgnpress.ro/ 

https://rgnpress.ro/2020/06/25/ia-uneste-basarabia-cu-tara-mama/
https://rgnpress.ro/


 

                  NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

6 

 

CASA PĂRINTEASCĂ A POETULUI ADRIAN PĂUNESCU DIN COPĂCENI A FOST 

RENOVATĂ DE ROMÂNIA 

 

https://rgnpress.ro/2020/06/22/casa-parinteasca-a-poetului-adrian-paunescu-din-copaceni-a-fost-

renovata-de-romania/ 

 

Casa poetului român Adrian Păunescu din satul Copăceni, raionul Sângerei, a fost renovată şi 

transformată într-un muzeu al literaturii române de asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, 

care a cumpărat-o. Aici, se vor păstra o parte dintre lucrurile care i-au aparţinut, dar şi 

volumele sale de poezie, transmite InfoPrut, preluat de Romanian Global News. 

„Casa a fost achiziţionată de către Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în data de 2 aprilie pentru 

suma de zece mii de euro. Planul casei este exact acelaşi ca cea în care s-a născut Adrian 

Păunescu. Adevărul e că nu mai puteam folosi materialele vechi pentru că, la momentul 

achiziţionării, casa intrase aproape în pământ. Ea nu este gata, după cum ştiţi, în capete vor fi 

pictate florile acelea care au făcut frumuseţea casei”, a declarat Ludmila Sfârloagă, 

vicepreşedinta Consiliului Judeţean Prahova, pentru nordnews.md. 

Valoarea lucrărilor se cifrează la peste 70 000 de euro. În cele două odăi mici din casă se vor 

găsi leagănul în care a crescut Adrian Păunescu, dar şi volumele sale de poezie. Pereţii vor fi 

acoperiţi cu fototapete reprezentative din viaţa şi activitatea poetului. 

„O parte este casa veche pe care o mobilăm cu mobilă veche din 1940, inclusiv copaia în care 

a fost legănat Păunescu și care a fost găsită şi o cameră care va prezenta opera lui poetică, 

jurnalistică şi de militant pentru drepturile poporului român de pretutindeni”, a declarat 

directorul executiv al Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Mircea Cosma. 

În cei 67 de ani de viaţă, Adrian Păunescu a publicat peste 50 de cărţi, în majoritate volume de 

versuri, care au fost editate într-un tiraj record de peste un milion de exemplare. 

„Există un singur om care a scris peste 300.000 de versuri, el se numește Adrian Păunescu. 

Fundația pe care o conduc a făcut demersurile necesare ca în viitor Adrian Păunescu să fie 

scris în Cartea Recordurilor”, a mai subliniat directorul asociației. 

https://rgnpress.ro/2020/06/22/casa-parinteasca-a-poetului-adrian-paunescu-din-copaceni-a-fost-renovata-de-romania/
https://rgnpress.ro/2020/06/22/casa-parinteasca-a-poetului-adrian-paunescu-din-copaceni-a-fost-renovata-de-romania/
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Casa muzeu urmează să fie deschisă pentru vizitatori la sfârşitul lunii iulie, în curte fiind 

amenajată și o scenă unde vor fi organizate festivaluri de muzică şi poezie. 

Amintim că Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru reunește 29 de raioane din Republica 

Moldova, municipiul Bălți, regiunea autonomă Găgăuzia și 3 județe din România: Prahova, Iași 

și Bistrița-Năsăud. Președinția Euroregiunii este deținută în prezent de Consiliul Județean 

Prahova. 

Adrian Păunescu a fost un poet, critic literar, eseist, director de reviste, autor publicist, textier, 

scriitor, traducător și om politic român. S-a născut la 20 iulie 1943, Copăceni, județul Bălți, 

România, astăzi în Republica Moldova. Inima poetului a încetat să mai bată la 5 noiembrie 

2010, la Spitalul Floreasca din București. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://rgnpress.ro/  

https://rgnpress.ro/
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ZIUA UNIVERSALĂ A IEI SĂRBĂTORITĂ DE ROMÂNII DIN CERNĂUŢI 

 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2978/ 

Astăzi, 24 iunie, în România şi în comunităţile româneşti din întreaga lume este marcată Ziua 

Universală a Iei. Sărbătoarea „cămăşii cu altiţă”, cum mai este denumită ia, a fost iniţiată în 

anul 2013 de comunitatea La Blouse Roumaine, făcând astfel ca tradiţională românească 

împreună cu tradiţia noastră moştenită din timpuri imemoriale, să devină un adevărat brand de 

ţară, recunoscut în întreaga lume. 

 

Ziua Universală a Iei este sărbătorită la 24 iunie, odată cu sărbătoarea de Sânziene, aluzie la 

faptul că în tradiţia noastră populară, acestea erau îmbrăcate în ii. Termenul „ie” este derivat 

din latinescul „tunicae lineae” – tunică subţire purtată pe piele şi se pare că apariţia ei trebuie 

căutată undeva în vremea civilizaţiei Cucuteni. 

 

Pe 24 iunie românii sărbătoresc Sânzienele, recunoscute în mitologia populară ca fiind zânele, 

care plutesc în văzduh și împînzesc pământul în noaptea de 23 spre 24 iunie. 

Tradiția spune 

Tradiția spune că în noaptea dintre 23 şi 24 iunie, înaintea zilei Sfântului Ioan Botezătorul, se 

deschid porţile cerului şi lumea de dincolo vine în contact cu lumea pământeană, iar 

Sânzienele dansează.. Cunoscute și sub denumirea de Drăgaică, este o sărbătoare a iubirii și 

fertilitații, iar tinerele își pot afla sortitul și ziua în care se vor căsători. În plus, Sânzienele aduc 

belșug în gospodării și sănătate celor în suferință. În tradiția populară aceastea sunt 

reprezentate ca fiind niște tinere foarte frumoase, care cântă și dansează. Acestea au un rol 

benenefic, ajutând la vindecarea bolnavilor și la protejarea semnăturilor de grindină. 

Sărbătoarea Sânzienelor are loc la trei zile după Solstiţiul de Vară, cea mai lungă zi din an, 

moment de răscruce situat la mijlocul anului şi înscris sub semnul focului, al Soarelui. În 

cinstea acestuia se aprind focuri uriaşe pe culmile dealurilor. Încinşi cu brâuri din pelin, 

oamenii se rotesc în jurul focului, apoi aruncă în foc aceste brâuri ca să ardă odată cu toate 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2978/
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posibilele necazuri viitoare. 

Frumoasele noastre tradiţii sunt cele ce ne amintesc de străbuni, de rădăcini, păcat că nu sunt 

menţinute cu pietate, precum le păstrau cu sfinţenie strămoşii noştri. 

 

Ziua de Sânziene este considerată sfântă: nimeni nu are voie să lucreze în această zi, când 

soarele joacă pe cer sau stă în loc la amiază. La final, se rostogolesc la vale roţi aprinse, şi ele 

simboluri ale Soarelui, care se îndreaptă odată cu vara către toamnă şi care au rolul de a 

alunga spiritele rele. Uneori, sunt lăsate să plutească pe ape mici ambarcaţiuni cu lumânări. 

 

Se practică săritul peste focul purificator. Se crede că cine va trece prin foc sau va sări peste 

el în această noapte se va purifica şi întregul an care urmează va fi apărat de duhurile rele, de 

boli şi va fi fericit. Tradiţiile acestea, care există şi acum în ţările Europei Centrale şi de Nord, 

datează de secole, cu mult înaintea creştinismului, scrie yogaesoteric.net. După ce se trece de 

miezul nopţii şi focurile se sting, oamenii se îndreaptă în linişte spre casele lor, lăsând locul 

spiritelor care, după credinţa populară, în noaptea aceasta ca şi în toate nopţile importante ale 

anului, hoinăresc hai-hui prin lume. 

 

– Sărbătoarea Sânzienelor mai este denumită în popor şi „Amuţitul cucului”. Această pasăre 

cântă doar trei luni pe an, de la echinocţiu de primăvară (în jurul datei de 21 martie) până la 

solstiţiul de vară (în jur de 21-22 iunie) sau de Sânziene, pe 24 iunie. Se spune în popor că, 

dacă cucul încetează să cânte înainte de Sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă. 

 

– Dacă plouă de Sf. Ioan Botezătorul sau după Sânziene, este de rău augur, deoarece 

următoarele 40 de zile va ploua neîncetat. 

 

– Tradiţia băii de ziua Sf. Ioan Botezătorul (24 iunie) se face într-o apă curgătoare şi se 

consideră că spală toate nenorocirile şi supărările anului trecut, precum şi că ajută ca să se 

împlinească toate dorinţele în următorul an. 
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– Scăldatul ritual pentru păstrarea sănătăţii: sunt alese locuri anume, ape din sălbăticie. 

 

La miezul nopţii, dacă bei roua căzută pe floarea de sânziană, aceasta purifică şi este 

aducătoare de noroc, iar dacă faci în această zi o baie în care ai turnat decoctul făcut din nouă 

plante anume – obligatoriu şi sânziana, tot anul vei fi sănătos şi-ţi va merge bine. 

 

– În această noapte se spune că răsare în mod magic floarea albă de ferigă, care aduce noroc 

celui care o va culege. 

 

– În această noapte se înconjoară casa cu făcliile aprinse, la fel câmpurile cu cereale, fâneţele, 

grajdurile, aceasta pentru ca anul următor să fie mai bogat. În acelaşi timp, se fac puternice 

zgomote nocturne pentru a alunga duhurile rele. 

 

– Dacă hainele, covoarele şi aşternuturile sunt expuse în 24 iunie la soare, ele nu vor fi 

mâncate de molii. 

 

– Dacă o fată tânără pune sub pernă o floare de sânziana în noaptea de 23 iunie, îşi va visa 

cu siguranţă ursitul. Floarea de sânziană (Gallium verum sau Gallium mollugo – după culoarea 

galbenă sau albă) este o floare de câmp cu inflorescenţe mărunte, pline de polen, frumos 

mirositoare. 

 

– Dacă îşi pun în păr sau în sân floarea respectivă, atât fetele cât şi femeile devin mai 

atrăgătoare şi mai frumoase, mai atrăgătoare. 

 

Dragi prieteni ai ziarului “Zorile Bucovinei”, cei care păstraţi cu pietate tradiţiile strămoşeşti, 

Sânzienele să vă aducă sănătate și belșug în toate! 

 

Sursa: http://zorilebucovinei.com/ 
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MATEMATICIANUL ADRIAN CONSTANTIN A PRIMIT PREMIUL WITTGENSTEIN, CEL MAI 

VALOROS DIN AUSTRIA 

https://www.timpromanesc.ro/matematicianul-adrian-constantin-a-primit-premiul-wittgenstein-cel-mai-

valoros-din-austria/ 

 

Matematicianul Adrian Constantin, de la Universitatea din Viena, a câștigat Premiul 

Wittgenstein, cel mai valoros premiu ştiinţific acordat în Austria. Premiul Wittgenstein este 

considerat Nobelul Austriei, în juriu fiind prezenţi doi laureaţi Nobel. 

 

Matematicianul Adrian Constantin este un specialist în valurile şi curenţii din oceane şi 

atmosferă. 

 

El s-a ocupat de modelarea matematică a curenţilor şi valurilor care joacă un rol important în 

fenomenul climatic El Niño, dar şi în alte dezastrele naturale, precum tsunami. 

 

Numeroase mişcări importante au loc în atmosferă şi oceane, care pot fi descrise ca şi curenţi 

sau valuri. Cu toate acestea, modelele anterioare au fost mult simplificate şi nu ţin cont de 

multe aspecte relevante din punct de vedere geofizic. 

 

Cu premiul Wittgenstein, Adrian Constantin ar dori să închidă aceste lacune şi să ofere 

descrieri matematice detaliate ale proceselor fizice, scrie FWF. 

 

”Adrian Constantin a adus contribuţii inovatoare la matematica propagării valurilor”, a spus 

juriul START Wittgenstein în motovarea deciziei de a acorda premiul. 

 

Cercetătorul român s-a născut pe 22 aprilie 1970, la Timişoara, România, unde a urmat Liceul 

Teoretic Nikolaus Lenau. 

 

Sursa: timpromanesc.ro    

https://www.timpromanesc.ro/matematicianul-adrian-constantin-a-primit-premiul-wittgenstein-cel-mai-valoros-din-austria/
https://www.timpromanesc.ro/matematicianul-adrian-constantin-a-primit-premiul-wittgenstein-cel-mai-valoros-din-austria/
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REGULARIZARE 2020: GHID PRACTIC PENTRU CETĂȚENII COMUNITARI DIN ITALIA 

 

https://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/regularizare-2020-ghid-practic-pentru-cetatenii-

comunitari-din-italia/ 

 

Cetățenii UE, precum și cetățenii italieni, pot accesa procedura de regularizare exclusiv pentru 

a legaliza o relație de muncă neregulară existentă. 

 

CINE POATE FACE CERERE? 

Cererea trebuie depusă de angajatorul care își desfășoară activitatea în cele trei sectoare 

indicate prin decret (a se vedea punctul următor) și care este: cetățean italian, cetățean al UE 

sau cetățean străin cu ședere legală în Italia pe termen lung. 

 

Ai nelămuriri cu privire la regularizare? Găsești răspuns pe forumurile juridice “Stranieri in 

Italia”. Descarcă aplicația https://bit.ly/2TSf8str 

 

ORGANUL COMPETENT ȘI METODA DE PREZENTARE 

În acest caz, competența este încredințată INPS, la care cererea telematică trebuie trimisă prin 

intermediul serviciului dedicat, prezentă pe pagina www.inps.it. 

 

SECTOARE ADMISE: 

Sectoarele admise de normă sunt aceleași pentru care este permisă regularizarea cetățenilor 

din țări din afara UE, prin urmare: 

 

– Agricultură / zootehnie / pescuit / creșterea animalelor și activități conexe: 

 

– Asistența persoanelor 

 

https://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/regularizare-2020-ghid-practic-pentru-cetatenii-comunitari-din-italia/
https://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/regularizare-2020-ghid-practic-pentru-cetatenii-comunitari-din-italia/
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– Munca domestică. 

 

În acest sens, INPS, într-o circulară din data de 31.05.2020, a specificat că unele persoane 

juridice sunt de asemenea tratate ca angajatori, dintre care oferă o listă, care au lucrători în 

serviciu direct și personal, precum și al comunităților fără scop de lucru (orfelinate și 

adăposturi pentru persoanele în vârstă al căror scop este în principal îngrijirea). 

 

Comunitățile menționate mai sus includ case de familie pentru persoanele cu dizabilități, cele 

pentru recuperarea toxicomanilor, pentru asistență gratuită copiilor, a vârstnicilor și mamelor 

singure, comunităților de coexistenței a preoților în vârstă care au părăsit slujba parohială sau 

slujba diecezană. 

 

NOTĂ: agențiile de administrare de muncă / cooperativele, deoarece relațiile aferente nu sunt 

stabilite direct cu angajatorul. 

 

CERINȚE DE VENIT 

În vederea admiterii la procedura de legalizare a raportului de muncă, angajatorul trebuie să 

certifice un venit impozabil sau o cifră de afaceri rezultată din ultima declarație fiscală sau 

situații financiare, de cel puțin: 

 

– 30.000 euro pe an: pentru primul sector și activități conexe 

 

– 20.000 / 27.000 euro pe an: pentru muncă domestică sau asistență personală 

 

SPECIFICAȚII PENTRU LEGALIZARE MUNCĂ DOMESTICĂ / ASISTENȚĂ PERSONALĂ: 

INPS a specificat, de asemenea, cu referire la aceste domenii, că veniturile: 

 

– trebuie să fie MINIM 20.000 euro în cazul unei unități familiale formate dintr-un singur 

câștigător de venit; 
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– MINIM 27.000 euro în cazul familie alcătuită din mai mulți coabitanți; 

 

– poate fi completat cu cel al membrilor familiei de gradul II; 

 

– poate fi completat și cu venituri scutite de taxe anuale; 

 

– nu va fi solicitat dacă angajatorul afectat de boli sau dizabilități care limitează autosuficiența 

depune cererea de urgență pentru un lucrător desemnat să-l asiste. 

DATA ÎNCEPUT MUNCĂ 

Relația de muncă neregulară trebuie să fi început înainte de 19 mai 2020 și să fie încă în curs 

CONȚINUT CERERE 

Pe lângă datele referitoare la persoana proprie și la lucrător, la locul de muncă (data de 

început și sfârșit – dacă este o perioadă determinată), orarul și remunerația convenite), 

angajatorul trebuie să declare că a plătit contribuția forfetară de 500 de euro pentru fiecare 

lucrător, pe lângă timbrul fiscal de 16 euro. 

 

Plata ulterioară a unei contribuții forfetare cu titlu retributiv, contributiv și fiscal, va fi de 

asemenea datorată, al cărei cuantum va fi stabilit prin decret al Ministerului de Interne. 

SUSPENDAREA PROCEDURILOR PENALE ȘI ADMINISTRATIVE 

În așteptarea procedurilor de angajare a lucrătorilor pentru care a fost depusă declarația de 

urgență vor fi, de asemenea, suspendate procedurile penale împotriva angajatorului pentru 

lucrătorii  ilegali pentru care prezintă declarație de legalizare (dichiarazione di emersione). 

Fac excepție procedurile penale referitoare la infracțiunile de intermediere ilegală și 

exploatarea muncii. 

 

Articol creat pentru „Stranieri in Italia” de: Federica Merlo, avocat 

 

Sursa: https://www.gazetaromaneasca.com/ 

https://www.gazetaromaneasca.com/
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Vizita secretarului de stat Ovidiu Burdușa în Republica Austria 

 

http://dprp.gov.ro/web/vizita-secretarului-de-stat-ovidiu-burdusa-in-republica-austria/ 

 

În cadrul unei vizite de lucru pe care a efectuat-o zilele acestea în Republica Austria , 

secretarul de stat Ovidiu Burdușa s-a întâlnit, la sediul Ambasadei României în Austria, cu 

reprezentanți ai cultelor și ai mediului asociativ românesc. 

 

Demnitarul, alături de senatorul Viorel Badea, președintele Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării, i-a încurajat pe cei prezenți să colaboreze cât mai mult pentru 

o mai bună coeziune a comunității, să realizeze constant schimburi de bune practici în special 

în ceea ce privește depunerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă la Departamentul 

pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Ovidiu Burdușa le-a vorbit despre proiectele DRP prevăzute pentru anul acesta, dar și despre 

cea de-a doua sesiune de finanțare nerambursabilă. 

 

Ultimele luni au fost un test al solidarității și al rezistenței, iar secretarul de stat i-a asigurat pe 

cei prezenți de toată deschiderea pe care Departamentul o are pentru păstrarea tradițiilor și a 

spiritului românesc, precum și pentru valorificarea potențialului elitelor din comunitatea 

românească. 

 

În continuarea vizitei sale în Austria, secretarul de stat a vizitat Centrul Cultural Românesc de 

la Graz și a vorbit cu Ionel Mircea Popi, președintele Asociației Culturale „Dor Călător”, 

fondatorul primului studio de radio românesc online din Austria-Radio Austria pentru România 

și realizatorul emisiunilor în limba română de la Radio Helsinki Graz, unde a și acordat un 

interviu privind activitatea DRP. 

 

In studioul de radio se regăsesc mii de discuri vinil, sute de CD-uri şi casete cu muzică 

http://dprp.gov.ro/web/vizita-secretarului-de-stat-ovidiu-burdusa-in-republica-austria/
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românească şi poveşti pentru copii. Secretarul de stat a felicitat întreaga echipă pentru toată 

munca și eforturile depuse în beneficiul celor peste 15.000 de români stabiliți în Graz și nu 

numai, contribuind astfel la păstrarea tradițiilor și culturii populare românești. 

 

Totodată, Ovidiu Burdușa s-a alăturat credincioșilor români la slujba de duminică de la Parohia 

Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Knittelfeld. Secretarul de stat a reiterat 

importanța spiritualității și rolul important al bisericii în viața cetățenilor români de peste hotare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://dprp.gov.ro/  

http://dprp.gov.ro/
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Emil Hurezeanu: Condiţiile de muncă din abatoarele germane trebuie îmbunătăţite 

urgent 

 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/24/emil-hurezeanu-conditiile-de-munca-din-

abatoarele-germane-trebuie-imbunatatite-urgent--528966 

 

Reprezentanţi ai comunităţii rome şi ai imigranţilor români au denunţat situaţia în care se află 

lucrătorii din abatoare şi locatarii blocurilor afectate de focarele de coronavirus în Germania şi 

au cerut să li se acorde acestora mai mult atenţie, relatează miercuri agenţia EFE. 

 

Condiţiile de muncă existente în centre precum abatorul de la Gutersloh trebuie ''îmbunătăţite 

urgent'', a declarat ambasadorul român Emil Hurezeanu pentru grupul media Funke. 

 

Situaţia acestor lucrători, subcontractaţi de către alte companii, este binecunoscută, a adăugat 

diplomatul român, amintind că aproximativ jumătate dintre persoanele afectate sunt români. 

 

Pentru întregul district Gutersloh şi localitatea învecinată Warendorf au fost dispuse marţi 

restricţii severe şi viaţa publică a fost practic paralizată, după ce au fost confirmate peste 1.500 

de cazuri de COVID-19 la abatorul companiei Tonnies. 

 

Anterior fuseseră deja descoperite focare de coronavirus şi în alte unităţi de procesare a cărnii, 

atât în landul Renania de Nord-Westfalia, unde se află districtul Gutersloh şi localitatea 

Warendorf, precum şi în alte regiuni ale Germaniei. 

 

În faţa acestei situaţii, guvernul cancelarului Angela Merkel a reacţionat în luna mai 

impulsionând o lege pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în acest sector, mai ales în 

ceea ce priveşte controlul asupra companiilor care subcontractează lucrători. 

 

Autorităţile landului Renania de Nord-Westfalia au recunoscut marţi că unele dintre aceste 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/24/emil-hurezeanu-conditiile-de-munca-din-abatoarele-germane-trebuie-imbunatatite-urgent--528966
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/24/emil-hurezeanu-conditiile-de-munca-din-abatoarele-germane-trebuie-imbunatatite-urgent--528966
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companii nici măcar nu au transmis listele cu numele persoanelor posibil infectate şi în plus 

nici nu se ştie unde se ascund unii dintre muncitorii infectaţi cu noul coronavirus. Mulţi dintre ei 

nu vorbesc limba germană, ceea ce îngreunează comunicarea şi izolarea lor. 

 

Criticile faţă de practicile abatorului Tonnies nu sunt noi, atât organizaţiile sindicale cât şi alte 

colective denunţând în mod repetat condiţiile de cazare şi de lucru pentru aceşti muncitori, 

majoritatea proveniţi din România şi Bulgaria. 

 

Abatorul Tonnies are circa 7.000 de lucrători şi obiectivul autorităţilor sanitare locale este ca 

toţi să fie testaţi pentru noul coronavirus, la fel şi contacţii lor. Lucru ce evident nu se poate 

realiza, sau cel puţin nu în totalitate, întrucât listele nu sunt complete. 

 

Deşi focarul de coronavirus afectează aproape exclusiv muncitorii din abator şi contacţii lor, 

restricţiile sunt aplicate întregii populaţii, întrucât nu există garanţii că au fost respectate până 

în prezent condiţiile de carantină. 

 

Autorităţile regionale au elaborat marţi un pachet de cinci măsuri, printre care se numără 

diminuarea contactelor nucleului familial şi a altor forme de convieţuire într-un cămin, 

închiderea unor localuri şi facilităţi publice şi private şi a activităţilor în cadrul cărora nu este 

obligatorie purtarea măştii. 

 

De asemenea, va fi obligatorie respectarea carantinei şi va fi extinsă testarea pentru toate 

grupurile vulnerabile şi pentru toţi angajaţii companiilor de procesare a cărnii. 

 

În afară de Gutersloh şi Warendorf a fost dispusă carantina şi pentru locatarii unor blocuri de 

locuinţe din oraşul Göttingen, precum şi în cartierul berlinez Neukolln. 

 

Consiliul Central al Romilor din Germania a avertizat marţi asupra pericolului discriminării 

acestei comunităţi. Mai ales la Göttingen s-au înregistrat deja unele incidente între persoane 
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plasate în carantină, printre care numeroşi romi, precum şi imigranţi de diferite naţionalităţi, 

inclusiv români. 

 

Locuinţele unde se află persoanele plasate în carantină la Göttingen au fost închise, după ce 

la sfârşitul săptămânii trecute unele dintre aceste persoane au încercat să iasă deşi nu aveau 

voie, ceea ce a determinat intervenţia poliţiştilor pe care unele grupuri i-au atacat cu diferite 

obiecte.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda 

Badea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.agerpres.ro/  

https://www.agerpres.ro/
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CORONAVIRUS: AUTORITĂŢILE LANDULUI GERMAN RENANIA DE NORD-WESTFALIA 

REIMPUN CARANTINA LA GUETERSLOH, DUPĂ APARIŢIA UNUI FOCAR LA UN 

ABATOR 

 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/23/coronavirus-autoritatile-landului-german-renania-

de-nord-westfalia-reimpun-carantina-la-guetersloh-dupa-aparitia-unui-focar-la-un-abator--528036 

 

Premierul landului german Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, a anunţat marţi că 

reimpune carantina în districtul Guetersloh (vest) până la data de 30 iunie, după creşterea 

numărului de cazuri de coronavirus la un abator local, informează dpa şi Reuters. 

 

''Reintroducem restricţiile în ceea ce priveşte contactele, la fel ca în martie. Este o măsură 

preventivă'', a declarat Laschet într-o conferinţă de presă. ''Reintroducem carantina în întregul 

district Guetersloh'', cu o populaţie de circa 360.000 de locuitori. 

 

În zonă a apărut recent un nou focar de coronavirus într-un abator situat în apropiere de 

Guetersloh, fiind confirmate până în prezent peste 1.500 de cazuri de infectare cu COVID-19. 

 

Este pentru prima dată când o regiune germană reintroduce măsuri de carantină după ce în 

ultimele săptămâni autorităţile au relaxat gradual măsurile de izolare, notează dpa. 

 

Focarul de la Guetersloh este până în prezent cel mai mare din land şi din întreaga Germanie, 

a declarat Laschet. Totuşi, el a remarcat că marea majoritate a cazurilor se înregistrează în 

rândul lucrătorilor de la abatorul Toennies şi la fabrica de ambalare a cărnii. Doar 24 de cazuri 

au fost confirmate la persoane care nu lucrează acolo. 

 

Reimpunerea carantinei presupune reînchiderea sălilor de fitness, a sălilor de cinema şi a 

barurilor, precum şi anularea a numeroase evenimente culturale. 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/23/coronavirus-autoritatile-landului-german-renania-de-nord-westfalia-reimpun-carantina-la-guetersloh-dupa-aparitia-unui-focar-la-un-abator--528036
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/23/coronavirus-autoritatile-landului-german-renania-de-nord-westfalia-reimpun-carantina-la-guetersloh-dupa-aparitia-unui-focar-la-un-abator--528036
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Laschet a promis totodată să desfăşoare agenţi de poliţie care să asigure respectarea 

măsurilor de izolare la domiciliu de către miile de angajaţi ai Toennies şi a adăugat că, dacă va 

fi nevoie, va fi folosită forţa. 

 

De altfel, 300 de agenţi de poliţie urmează să fie trimişi în districtul Guetersloh pentru a pune 

în aplicare noile măsuri de izolare. Totodată, poliţiştii vor oferi asistenţă umanitară, a declarat 

Laschet, care a anunţat totodată trimiterea de interpreţi bulgari, polonezi şi români, în contextul 

în care mulţi angajaţi ai abatorului Toennies provin din Europa de Est. 

 

Toţi angajaţii abatorului sunt în prezent în diferite forme de carantină. Este posibil ca ei să fi 

transmis virusul prietenilor sau familiilor, care să îl fi răspândit la scară mai mare. Circa 7000 

de oameni au primit instrucţiuni de a se izola, însă există dificultăţi de comunicare cu unii 

lucrători care nu cunosc suficient de bine limba germană. 

 

Landul Renania de Nord - Westphalia a fost unul din primele afectate grav de epidemia de 

COVID-19, dar Laschet a fost unul din liderii din Germania care a insistat pentru măsuri mai 

puţin stricte de combatere a virusului. Întrebat săptămâna trecută ce spune focarul epidemic 

de la abatorul Toennies despre relaxarea de până acum în landul pe care îl conduce, el a 

răspuns că ''nu spune absolut nimic, pentru că în ţară au intrat români şi bulgari şi virusul vine 

de acolo''. Tot săptămâna trecută, responsabilul grupului Toennies pentru criza coronavirusului 

afirmase că virusul ar fi putut fi adus de muncitori întorşi dintr-un weekend prelungit petrecut 

acasă, în România şi Bulgaria. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor: Tudor 

Martalogu, editor online: Irina Giurgiu) 

 

 

 

Sursa: https://www.agerpres.ro/ 

https://www.agerpres.ro/
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GEOANĂ: PANDEMIA A AMPLIFICAT RISCURILE DE SECURITATE EXISTENTE; A LĂSA 

GARDA JOS AR FI O EROARE 

 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/22/video-geoana-pandemia-a-amplificat-riscurile-de-

securitate-existente-a-lasa-garda-jos-ar-fi-o-eroare--527728 

 

Pandemia de nou coronavirus "nu a eliminat, ci a amplificat riscurile de securitate deja 

existente", iar "a lăsa garda jos într-un astfel de moment ar fi o gravă eroare", a declarat luni 

secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, care a mai atras atenţia că această 

perioadă a încurajat "actori statali şi non-statali" să îşi promoveze interesele şi să creeze mai 

multă discordie în rândul ţărilor libere. 

"Pandemia nu a eliminat, ci a amplificat riscurile de securitate deja existente. A lăsa garda jos 

într-un astfel de moment, în care elemente de natură diferită se suprapun temporal, economic 

şi geopolitic, ar fi o gravă eroare", a afirmat Geoană de la Bruxelles, într-o videoconferinţă cu 

jurnalişti din România. 

"Este un moment în care efectiv nu avem cum să ne relaxăm, să considerăm că riscurile de 

securitate au dispărut. Dimpotrivă, s-au amplificat. S-au multiplicat. Au devenit şi mai 

complexe", a adăugat el. 

Geoană a precizat că nu există semnale din partea vreunui stat membru al NATO cu privire la 

o potenţială nerespectare a angajamentului de a aloca 2% din PIB pentru Apărare şi şi-a 

exprimat speranţa că "în toamnă, când se fac bugetele pe anul următor, lucrurile vor rămâne în 

parametrii mari existenţi". 

"Perioada de pandemie a reprezentat, din păcate, o încurajare suplimentară pentru actori 

statali şi non-statali de a abuza de acest moment dificil pentru a-şi avansa nu doar interesele, 

dar şi pentru a crea şi mai multă discordie şi a amplifica anumite tendinţe care există la nivelul 

ţărilor libere", a atras atenţia totodată oficialul NATO. 

El a subliniat că există "o foarte mare preocupare" legată de "mecanica dezinformării", în 

special pe reţelele de socializare, prin folosirea de troli, atacuri cibernetice şi atacuri hibrid, dar 

şi prin instrumentalizarea unor "teme controversate", cum sunt tensiunile din SUA sau 

tensiunile legate de COVID-19. 

În legătură cu planul de acţiune convenit săptămâna trecută de NATO în cazul unui al doilea 

val de infecţii de COVID-19, Geoană a explicat că stocul comun de echipamente medicale şi 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/22/video-geoana-pandemia-a-amplificat-riscurile-de-securitate-existente-a-lasa-garda-jos-ar-fi-o-eroare--527728
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/22/video-geoana-pandemia-a-amplificat-riscurile-de-securitate-existente-a-lasa-garda-jos-ar-fi-o-eroare--527728
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fondul cu resurse financiare care să fie folosit pentru achiziţia de produse medicale esenţiale 

va fi alimentat "benevol, prin donaţii, printr-un fel de împrumut către acest fond de către Aliaţi". 

"Există deja un număr de ţări aliate importante care şi-au anunţat intenţia de a finanţa acest 

fond", a completat el, precizând că fondul va fi gestionat de către Agenţia NATO pentru Sprijin 

şi Achiziţii. 

Geoană a spus că România se numără printre ţările care s-au oferit să găzduiască o parte din 

aceste stocuri şi că este bine plasată să facă asta, dar că decizia finală va fi a Agenţiei NATO 

pentru Sprijin şi Achiziţii, cu sediul la Luxemburg. 

Răspunzând întrebărilor presei, secretarul general adjunct al NATO a vorbit şi despre 

provocările pe care le reprezintă Rusia şi China pentru Alianţa Nord-Atlantică. 

'Noi nu considerăm China ca pe un adversar, dar ne uităm cu luciditate la provocările şi 

oportunităţile pe care ascensiunea Chinei le provoacă la nivel global", a atras atenţia Geoană. 

"Faptul că există o diferenţă fundamentală de mod de înţelegere a organizării societăţilor 

noastre între Vestul democratic şi sisteme autoritare este un subiect de divergenţă, în mod 

evident. China continuă să investească în capacităţile sale militare într-un ritm extraordinar de 

susţinut. Are al doilea buget al apărării, după cel american, la nivel global. În ultimii cinci ani de 

zile, China şi-a întărit capacitatea navală - nave şi submarine - la nivelul întregii flote britanice. 

China dezvoltă sisteme de rachete extrem de sofisticate, inclusiv la nivel de 'hyper-sonic', şi 

investeşte masiv inclusiv în zone de tip noi tehnologii, cum este inteligenţa artificială", a mai 

declarat el. 

"Nu căutăm adversari noi, nu vrem să inventăm adversari (...) Ceea ce facem noi este 

eminamente defensiv, este eminamente preventiv. Dar în clipa în care îţi apare o superputere 

globală de astfel de dimensiuni, există întotdeauna şi o dimensiune de securitate pe care 

trebuie să o ai în vedere, şi acest lucru îl facem", a avertizat Geoană. 

El a reamintit că "noua abordare de apărare şi descurajare în spaţiul euroatlantic este 

aprobată la nivel de principiu", dar că "implementarea sa va dura ani de zile". 

"Este un proces foarte complex şi care, evident, nu poate să pună între paranteze planurile 

existente de apărare şi descurajare, inclusiv pentru România, inclusiv pentru flancul estic, 

inclusiv pentru zona Mării Negre. Din acest punct de vedere, această muncă de a continua 

ceea ce facem acum şi de a pregăti următoarea generaţie de postură militară şi de 

descurajare în zona noastră şi în România merg mână în mână", a explicat el. 

Geoană a mai subliniat că modul în care "Federaţia Rusă îşi întăreşte substanţial capacităţile 

militare în principal în zona rachetelor de tip SSC-8, dar şi a altor tipuri de armamente, pe 

'hyper-glide', pe 'hyper-sonic', şi foloseşte Crimeea ca punct de proiecţie de putere către 
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Orientul Mijlociu şi către Mediterana este de interes imediat pentru noi şi pentru planificatorii 

noştri militari". 

"NATO nu intenţionează să răspundă simetric, identic, cu ceea ce face Federaţia Rusă, dar în 

acelaşi timp gândim un pachet de măsuri politice, de măsuri economice, de măsuri militare, 

inclusiv o arhitectură de apărare actualizată care să ne permită să facem faţă acestor 

provocări", a detaliat el. 

Secretarul general adjunct al NATO a mai spus că "nu există riscuri iminente la adresa 

securităţii naţionale a României". "Articolul 5 este sacrosanct şi activ. Şi pledoaria pe care 

România o face în mod credibil la nivelul Alianţei şi al statelor aliate pentru a avea o prezenţă 

mai robustă şi o arhitectură cât mai coerentă de apărare şi descurajare îşi produce roadele", a 

adăugat el. 

Geoană a recunoscut că anunţul recent făcut de administraţia SUA cu privire la retragerea 

prezenţei militare americane din Germania "a creat foarte mult ecouri", dar a subliniat că nu a 

fost luată încă o decizie finală. 

 

"Ceea ce spune Pentagonul - şi acest lucru are sens din punct de vedere strategic şi militar - 

este pe de o parte că SUA, ca principal furnizor de securitate la nivel global şi care are peste 

50 de relaţii structurate de alianţă şi parteneriat strategic, trebuie să îşi raţionalizeze resursele 

şi să le pună acolo unde priorităţile momentului sau ale perioadei o impun", a afirmat el. 

"În al doilea rând, se pune mai mult accent, şi acest lucru este valabil şi pentru România şi 

pentru alte state aliate din Europa, pe capacitatea expediţionară pe care noile concepte 

militare şi de strategie o impun. Vremea în care stăteai în barăci cu zecile de mii de militari 

aşteptând să vină o invazie terestră din partea URSS s-a închis. Este nevoie de mult mai 

multă agilitate, de mult mai multă forţă care prin rotaţie să poată asigura o prezenţă cvasi-

permanentă, fără să fie consumate resurse umane şi financiare deosebite", a adăugat el. 

"Dacă ne uităm în ansamblu la angajamentele din Europa, la nivel bilateral şi prin NATO, pe 

care America continuă să le deruleze, nu vedem un indiciu al slăbirii interesului american faţă 

de securitatea Europei (...) Pe fond, mesajul de angajament şi de statornicie a interesului şi a 

garanţiilor de securitate militare, inclusiv de tip nuclear, pe care SUA le oferă aliaţilor europeni 

este în continuare extrem de solid. Dincolo de elementul bilateral din relaţia Germania-

America, unde sunt şi alte elemente de natură politică sau economică ce poate că influenţează 

decizia, nu avem un sentiment că SUA se retrag din Europa sau că există un nivel mai scăzut 

de interes pentru noi", a mai spus Geoană. AGERPRES 
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MAE: ÎNCĂ UN ANGAJAT AL AMBASADEI ROMÂNIEI LA MINSK ŞI UNUL DE LA 

AMBASADA LA NEW DELHI - TESTAŢI POZITIV CU SARS-COV-2 
 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/06/22/mae-inca-un-angajat-al-ambasadei-romaniei-la-
minsk-si-unul-de-la-ambasada-la-new-delhi-testati-pozitiv-cu-sars-cov-2--527754 
 
Încă un angajat al Ambasadei României la Minsk şi un angajat al Ambasadei României la New Delhi au 
fost testaţi pozitiv cu SARS-CoV-2, informează, luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). 
 
Anterior, MAE anunţase că un membru al personalului misiunii diplomatice de la Minsk este infectat. 
 
Totodată, ministerul precizează că, în afara celor doi, în conformitate cu rezultatele testelor efectuate 
personalului ambasadei, restul angajaţilor au rezultate negative. 
 
Starea celor infectaţi este bună. 
 
MAE precizează că în cazul ambelor misiuni diplomatice au fost dispuse măsuri de protecţie pentru 
restul colectivului misiunii diplomatice şi pentru familiile acestora. 
 
MAE menţionează că, în acest context, activitatea Ambasadelor României în Belarus şi în India va fi 
adaptată pentru limitarea expunerii celorlalţi membri ai misiunii, fiind întreprinse toate măsurile 
necesare de distanţare socială şi autoizolare impuse de această situaţie. 
 
 AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat) 
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Comunicat de presă privind revenirea în țară a 187 de cetățeni români din Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

 
http://mae.ro/node/52915 
 

În continuarea demersurilor întreprinse pentru facilitarea revenirii în țară a cetățenilor români 
aflați în străinătate și care au fost afectați de măsurile de restrângere a transportului aerian 
adoptate în contextul gestionării pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe 
informează că, în cursul zilei de 24 iunie, au revenit în țară 187 de cetățeni români și patru 
cetățeni britanici din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ca urmare a demersurilor 
comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor și ale Ministerului Afacerilor Interne. 
 
Printre cetățenii români care au revenit în țară se regăsesc persoane care se aflau în 
imposibilitatea de a-și prelungi șederea pe teritoriul statelor respective. 
 
Repatrierea a fost asigurată cu o cursă aeriană specială operată de o companie privată, pe 
ruta București-Londra-București. 
 
Aceste demersuri au permis și deplasarea a 38 de cetățeni români și a unui cetățean bulgar 
către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 
 
Ministerul Afacerilor Externe folosește acest prilej pentru a sublinia importanța verificării cu 
atenție, anterior oricăror deplasări, a informațiilor postate pe site-ul MAE privind sfaturile și 
alertele de călătorie, precum și a informațiilor de interes publicate pe paginile de internet ale 
misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare ale României în străinătate. 
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