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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

 

1. Profesorii de limba română din Republica Moldova au fost mulțumiți de cursurile de 

perfecționare din România, organizate de IEH 

2. Profesori de limba română din Timocul sârbesc și cel bulgăresc vor veni la cursuri de 

perfecționare în România 

3. Învățători și profesori de limba română din Cernăuți, Ucraina, vor veni la cursuri de 

perfecționare la Iași 

4. Elevi și profesori români din regiunea Cernăuți vin în excursie în România 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 

5. Locuri de muncă vacante în Europa 

6. Studenții români din Austria, bursă de studiu privată în valoare totală de 6.500 euro. Iată 

unde vă puteți înscrie! 

7. Tabara ”Bucuria” a Protopopiatului românesc din Sicilia – retrospectiva 

 

III. ACTUALITATE 

 

8. Participarea ministrului Natalia-Elena Intotero la reuniunea Comitetului Interministerial care 

se ocupă de problematicile românilor de pretutindeni 

9. Acord de colaborare între MRP și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) 

10. Ministrul Natalia-Elena Intotero a prezentat raportul de activitate al MRP pe anul 2019 
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11. Ministrul Natalia-Elena Intotero, în vizită la tabăra ARC de la Oglinzi 

12. Expoziţia ”George Enescu, dimensiunea românească a muzicii sferelor” în cadrul 

festivalului Young Euro Classic de la Berlin 

13. Alegeri prezidenţiale 2019 | Când votează diaspora în cele două tururi de scrutin 

14. Preşedintele Iohannis a promulgat legea privind votul anticipat şi prin corespondenţă 

pentru românii din străinătate 
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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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PROFESORII DE LIMBA ROMÂNĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA AU FOST MULȚUMIȚI DE 

CURSURILE DE PERFECȚIONARE DIN ROMÂNIA, ORGANIZATE DE IEH 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Cursuri de perfecționare a 

cadrelor didactice care predau limba română, sau în limba română, în Republica Moldova, în 

special în UTA Găgăuzia”, la Pașcani,  în perioada 13-18 iulie 2019. Proiectul s-a desfășurat 

cu susținerea Protopopiatul din Pașcani. 

Stagiul de perfecționare s-a desfășurat pe parcursul a șase zile, având două teme majore: 

Metodica predării limbii române și Psihopedagogie școlară. Cursurile au fost predate de 

profesori metodiști de la Inspectoratul Școlar Județean Iași.  La cursuri au participat 20 de 

profesori care predau limba română, sau în limba română, în Republica Moldova. În debutul 

celor șase zile de cursuri aceștia au fost întampinați de către domnul Victor Alexeev, Secretar 

de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Cursurile s-au desfășurat în sala de 

conferințe 

Protopopiatul Pașcani, prin atenția constantă a domnului preot protopop Pavel Postolache , a 

asigurat gratuit spațiului de susținere a cursurilor, coffe-breack-urilor, și a tehnologiei necesare 

pentru curs, inclusiv consumabile. 

Daca în prima parte a zilei profesorii din Comrat și Vulcănești s-au centrat pe studiul metodelor 

care ar putea să crească atractivitatea și calitatea actului educațional în limba română, în 

partea a doua a zilei aceștia au putut vizita diferite obiective turistice, spirituale și culturale: 

Palatul Culturii, Catedrala Mitropolitană din Iași, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Parcul Copou, 

Palatul A.I. Cuza de la Ruginoasa, Casa Memorială „Alexandru Vlahuță” din Agapia, Muzeul 

Nicolae Grigorescu de la Agapia, dar și mănăstirile Neamț, Secu, Agapia și Văratec.  

Mai mult, profesorii au participat și la un miniconcert de cântece religioase și patriotice, gândit 

de către preotul Ioan Baciu, Protopopiatul Pașcani. Pe parcursul celor șase zile de cursuri 

profesori din Pașcani au avut dezbateri cu profesorii din Republica Moldova, și chiar au 
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susținut prelegeri (prof. preot Atudorei Leonardo/ Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, 

Pașcani -prelegere: „Rolul educației moral-religioase în școală; ora de religie”, prof. Marioara 

Preutu/ Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani:„Limba română-limbă latină”, prof.gr.I, 

Hărățu Ionuț/Liceul Teoretic „Miron Costin ”,Pașcani: „Cultură și spiritualitate în opera 

sadoveniană”, Pr.Ioan Baciu-preot, Protopopiatul Pașcani: „Cultura și spiritualitatea în satul 

românesc”, prof, gr.I Ștefan Dimitriu, coregraf, Clubul Copiilor, Pașcani-susținerea activității 

„Dans, cultură și tradiție”, pr.Ioan Gigi Daniel-secretar, Protopopiatul Pașcani: „Trezirea 

sentimnetului național în sufletele elevilor;rolul bisericii in educație”). 

„Cursul a fost conceput într-un cadru mai larg, mai liber, deoarece pe lângă activitatea de 

formare  didactică propriu-zisă, am organizat activități complementare, care să vină în mod 

concret în sprijinul elementelor de cultură, spiritualitate: mese rotunde la care au participat 

preoți, profesori, specialiști în educație; vizite la muzee, biserici din patrimoniul național, 

lăcașuri de cultură , manastiri din Iași și zona Neamțului.Toate acestea nu ar fi fost posible fără 

finanțarea IEH, dar si sprijinul Protoeriei Pașcani, în persoana preotului protopop Postolache 

Pavel” – prof.dr. Carmen Dimitriu, lector de limba română, reprezentant ILR, Universitatea de 

Stat din Comrat 

 „Merită deosebită apreciere doamna Dimitriu Carmen, pentru efortul de organizare, pentru 

conexiunile stabilite în cadrul comunității, și totodata pentru faptul ca, alături de doamna  Lidia 

Andronache, a conceput cursul într-o  abordare liberă, un mod plăcut, spiritual, într-o formulă 

sintetică şi atractivă, bazată pe practică; ne-a făcut să reiterăm că "Fiecare popor are o vibrație 

sufletească din care se naște cultura lui, din care prinde formă civilizația sa, ca dovadă a 

existenței sale istorice". Aceste cursuri multașteptate au fost un prilej de a cunoaște 

patrimoniul cultural și arhitectural al zonei în care s-a desfășurat proiectul și de a uza, pe viitor, 

de cunoștințele acumulate.Corelarea cursurilor cu un șir de excursii la obiectivele istorice din 

ținutul Iașului și al Sucevei a fost o vibrație sufletească minunată, astfel cunoscând sub un 

aspect practic istoria crestinismului ce s-a nascut în Țara Romănească, locuri considerate 

sfinte de Mihai Eminescu, Ion Creangă, Mihai Sadoveanu etc. Proiectul implementat a 
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contribuit la completarea viziunii culturale asupra valorilor și identității românești a cadrelor 

didactice. Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni îi doresc multiple 

realizări similare pe viitor, succese și binecuvântare în tot ceea ce întreprinde pentru românii 

de pretutindeni.”- prof.Svetlana Stoinov, director al Liceului Teoretic Mihai Eminescu din 

Comrat. 

Acțiunea și-a propus promovarea și susținerea învățării în limba română, precum și creșterea 

calității și atractivității actului educațional în limba română, în special în zonele în care 

ponderea românilor în populația localităților respective este mică sau foarte mică, în special în 

UTA Găgăuzia, Republica Moldova. 

Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit”, din Planul de activități al 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.  

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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PROFESORI DE LIMBA ROMÂNĂ DIN TIMOCUL SÂRBESC ȘI CEL BULGĂRESC VOR 

VENI LA CURSURI DE PERFECȚIONARE ÎN ROMÂNIA 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, va derula proiectul „Cursuri de perfecționare 

pentru persoanele care predau limba română sau în limba română în regiunea Vidin – Bulgaria 

și în Valea Timocului – Serbia”, la Craiova,  în perioada 23 – 28 iulie 2019. Proiectul se 

desfășoară în colaborare cu „AVE” – Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria și Asociația pentru 

cultură a românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum”. 

 

Stagiul de perfecționare se va desfășura pe parcursul a șase zile, având două teme majore: 

Metodica predării limbii române și Psihopedagogie școlară. Cursurile vor fi predate de 

profesori metodiști de la Inspectoratul Școlar Județean Dolj.  La cursuri vor poarticipa 16 

profesori care predau limba română, sau în limba română, în regiunea Vidin-Bulgaria și 

Timocul sârbesc. Daca în prima parte a zilei profesorii vor învăța cum să crească atractivitatea 

și calitatea actului educațional în limba română, în partea a doua a zilei aceștia vor putea vizita 

diferite obiective culturale și spirituale din Craiova: Catedrala Mitropolitană, Muzeul de Arta, 

Muzeul Olteniei  cu secțiile de Istorie, Arheologie, Științele Naturii, Etnografie și Parcul 

Romanescu. 

 

În Bulgaria, comunitatea românească este întâlnită în partea de nord-vest, în regiunile Vidin, 

Vrața și Plevna. Românii din Bulgaria nu sunt recunoscuți ca minoritate națională, ci doar ca 

grup etnic, neavând astfel dreptul la educație în limba lor în școli de stat. Nu există învăţământ 

de stat primar şi secundar în limba română ca limbă maternă. Organizaţiile româneşti din 

Bulgaria desfășoară sporadic cursuri de limba română de la ciclul preşcolar, până la cel liceal. 

UERB organizează, cu finanțarea guvernului român, cursuri pilot de limba română, câte două 

ore pe săptămână în timpul liber, de regulă sâmbăta sau duminica. La Școala „P.R. Slaveikov” 
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din Vidin, începând cu anul școlar 2015/2016, o clasă de 14 elevi studiază limba română o oră 

pe săptămână, ca limbă străină și ca materie opţională. 

Comunitatea românească din Serbia trăiește în 2 regiuni: Voivodina și Serbia de N-E, 

cunoscută ca Valea Timocului, între Dunăre, Morava, Timoc și frontiera cu Bulgaria.  

Astfel, în vederea conservării și promovării sentimentului identitar românesc în zona Timocului 

bulgaresc și sârbesc, IEH acordă o atenție deosebită, prin organizarea de evenimente și 

programe educațional - culturale. 

 

Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit”, din Planul de activități al 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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ÎNVĂȚĂTORI ȘI PROFESORI DE LIMBA ROMÂNĂ DIN CERNĂUȚI, UCRAINA, VOR VENI 

LA CURSURI DE PERFECȚIONARE LA IAȘI 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, va derula proiectul „Curs de perfecționare a 

cadrelor didactice care predau limba română, sau în limba română, în învățământul primar și 

în cel gimnazial sau liceal,  în regiunea Cernăuți- Ucraina”, la Iași, în perioada 24-29 iulie 

2019.  

 

Stagiul de perfecționare se va desfășura pe parcursul a șase zile, având două teme majore: 

Metodica predării limbii române și Psihopedagogie școlară. Cursurile vor fi predate de 

profesori metodiști de la Inspectoratul Școlar Județean Iași.  La cursuri vor participa 20 de 

profesori care predau limba română, sau în limba română, în regiunea Cernăuți, Ucraina.  

Daca în prima parte a zilei profesorii și învățătorii vor învăța cum să crească atractivitatea și 

calitatea actului educațional în limba română, în partea a doua a zilei aceștia vor putea vizita 

diferite obiective turistice, spirituale și culturale, precum Mitropolia Moldovei și Bucovinei, 

Biserica Trei Ierarhi și Mănăstirea Golia.  În cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași 

vor putea vedea mai multe muzee: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii 

„Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă, dar și Muzeul Unirii. Muzeul 

Național al Literaturii Române Iași își va deschide porțile pentru cadrele didactice din Cernăuți 

la Bojdeuca lui Ion Creanga din Iași.Tot în cadrul MNLR Iași profesorii pot admira Colecția 

„Istoria teatrului românesc”, găzduită în Parcul Copou. În măsura timpului disponibil, aceștia 

pot vizita și Grădina Botanică.   

 

Acțiunea își propune promovarea și susținerea învățării în limba română în regiunea Cernăuți, 

Ucraina, pentru facilitarea menținerii identității etnice și lingvistice în rândul românilor din 

regiune precum și creșterea calității și atractivității actului educațional în limba română. 
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Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit”, din Planul de activități al 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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ELEVI ȘI PROFESORI ROMÂNI DIN REGIUNEA CERNĂUȚI VIN ÎN EXCURSIE ÎN 

ROMÂNIA 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, va derula proiectul „Excursie tematică pentru 

elevii și profesorii români din regiunea Cernăuți” la Brașov, Sinaia, Bușteni și Bran,  în 

perioada 26-28 iulie 2019. Proiectul se desfășoară cu sprijinul Centrului Bucovinean 

Independent de Cercetări Actuale din Ucraina. 

 

În cadrul excursiei tematice care se va desfășura pe parcursul a trei zile, cei 40 de copii și 

însoțitori din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor avea oportunitatea să viziteze obiective relevante 

din punct de vedere cultural-istoric, cât și spiritual: Castelul Peleș, Castelul Bran, iar în Brașov 

vor vedea Biserica Neagră, Piața Sfatului, Strada Sforii, Muntele Tâmpa, Cetatea Brașovului, 

Turnul Alb, Turnul Negru, Bastioanele Țesătorilor și Graft. 

 

 

Acțiunea își propune creșterea gradului de informare cu privire la valorile istorice, culturale și 
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spirituale româneşti în rândul etnicilor români din regiune, promovarea identității culturale, 

etnice, lingvistice și spirituale românești, dar și creșterea numărului de promotori ai valorilor 

naționale și ai culturii românești în regiunea Cernăuți. 

 

Proiectul se desfășoară cu aprobarea  Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN EUROPA 

https://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-europa/ 

 

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

426 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

            Olanda – 186 locuri de muncă pentru: culegător de fructe, instalator sanitar, de 

încălzire și aparate de aer condiționat, muncitor în sera de flori, muncitor în producția de roșii, 

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

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

 

            Austria – 84 locuri de muncă pentru: electrician, faianțar, instalator sanitar și de 

încălzire, lăcătuș mecanic în construcții, montator de mobilă, operator CNC, reactJS frontend 

developer, stivuitorist, tâmplar producție de mobilier, tamplar de ferestre; 

 

Germania – 74 locuri de muncă pentru: ajutor la curățenie, bucătar, bufetier, cameristă, chef 

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

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

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

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

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

specialist în confecționare mobilă, specialist IT, sudor, tâmplar, tehnician electrician/electronist, 

zidar; 

 

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

tinichigiu auto, vopsitor auto; 

 

https://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-europa/
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Spania – 17 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic și electric la întreținere echipamente, 

turnător modelier; 

 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

 

Ungaria – 10 locuri de muncă pentru: montator structuri metalice, sudor; 

 

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

 

Danemarca – 8 locuri de muncă: horticultor/inginer agronom, manager de fermă, manager de 

producție; 

 

 

 

Belgia – 5 locuri de muncă pentru: lucrător în agricultură; 
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Franța – 2 locuri de muncă: bucătar, șef de sală. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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STUDENȚII ROMÂNI DIN AUSTRIA, BURSĂ DE STUDIU PRIVATĂ ÎN VALOARE TOTALĂ 

DE 6.500 EURO. IATĂ UNDE VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE! 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/30969-2019-07-25-08-37-42.html 

 

Studenții români din Austria (dar și Germania sau Elveția) pot accesa o bursă de studiu privată 

în valoare totală de 6.500 euro (650 euro/lună, timp de 10 luni) oferită de Kaufland România. 

Este al patrulea an în care retailerul din țara noastră își reconfirmă susținerea pentru 

performanța în educație oferind această bursă. Procesul de aplicare este unul facil, gândit în 

două etape, iar înscrierile se pot face până la data de 31 iulie 2019. În plus, la finalul studiilor, 

bursierii se vor angaja în cadrul companiei pe un post corespunzător pregătirii lor, transmite 

Digi24, preluat de Romanian Global News. 

 

Evelyn este studentă la Universitatea din Viena și a beneficiat de una dintre bursele Kaufland: 

"Cu ajutorul bursei am scăpat de grija financiară, iar acest lucru m-a ajutat enorm deoarece am 

putut să mă concentrez pe facultate timp de un an, fără sa fiu distrasă de la învățat." 

 

Sprijinul financiar oferit de Kaufland este gândit cu scopul de a-i ajuta pe tinerii români să se 

concentreze în procesul educativ pentru a obține performanță și să își aloce timp suficient 

pentru pasiunile lor. 

 

Kaufland se implică tot mai activ în diverse proiecte educative, numele companiei fiind legat și 

de propunerea introducerii învățământului universitar dual, ca soluție pentru îmbunătățirea 

situației din piața muncii. "Ne dorim să fim alături de studenţii români care continuă să 

performeze şi să inoveze dincolo de graniţele ţării. Performanţele acestora ne-au determinat 

să ne implicăm în dezvoltarea lor, deoarece noi credem că educaţia stă la baza progresului. 

Dacă te numeri printre cei care obțin rezultate academice foarte bune și vrei să ai în 

continuare timp pentru studiu, așteptăm cu interes aplicația ta." afirmă Adina Teleucă, 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/30969-2019-07-25-08-37-42.html
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coordonatorul proiectului. 

 

Studenții selectați în anii trecuți au apreciat atât sprijinul financiar, cât și posibilitatea de a 

adera la alte programe pentru tineri prin care să se familiarizeze cu activitatea companiei, iar 

ulterior să se angajeze. 

 

Atuul pe termen lung al acestui program este angajarea în cadrul Kaufland România după 

finalizarea studiilor. Irina a studiat în Viena, iar oportunitatea de a lucra în cadrul Kaufland 

România a ajutat-o să ia mai ușor decizia de a reveni în țară. 

 

"Acum un an primeam vestea mult așteptată legată de obținerea bursei. Planul legat de 

întoarcerea în România era încă vag, visele abia la început. Chiar și gândul că aș face parte 

din echipa Kaufland într-un viitor apropiat era încă departe. O vară mai târziu, semnam deja 

contractul, urmând să mă alătur echipei Kaufland. Visul deja începea să prindă contur și brusc 

nu mai părea așa departe. Kaufland mi-a fost și familie cât am fost departe de casă, dar a 

devenit mentor odată ce am revenit în țară. 

 

Bursa a devenit începutul unei cariere frumoase. Oamenii care mi-au călăuzit studiul în Austria 

mi-au devenit colegi de muncă. Nume pe care le vedeam doar pe internet au devenit cei cu 

care ies în pauza de masă. Bursa Kaufland a reprezentat piatra de temelie în începutul unei 

cariere strălucite." spune Irina, CEO Assistant în cadrul Kaufland România. 

 

Pentru a beneficia de bursa privată de studiu oferită de Kaufland România, candidații trebuie 

să îndeplinească anumite condiții, printre care se numără: 

 

să nu fi primit o bursă Kaufland în trecut, 
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să studieze la o instituție de învățământ superior acreditată cu profil economic, tehnic sau 

socio-uman din spațiul germanofon și 

 

să aibă domiciliul în România. 

 

Pe lângă acestea, tinerii trebuie să vorbească limba română și germană la nivel avansat și să 

se remarce prin activitatea academică. Cum va decurge procesul de selecție, etapele acestuia 

și alte informații utile, pot fi găsite accesând acest LINK. 

 

Dacă ești gata să dovedești că meriți următoarea bursă Kaufland, poți începe procesul de 

înscriere cu un simplu click AICI. Nu uita să citești și Regulamentul Programului disponibil la 

același adresă web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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TABARA ”BUCURIA” A PROTOPOPIATULUI ROMÂNESC DIN SICILIA – 

RETROSPECTIVA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30947-2019-07-23-09-35-48.html 

 

În perioada 14-19 Iulie 2019, în localitatea Alcamo, s-a desfășurat cea de-a II-a ediție a 

Taberei "Bucuria" a Protopopiatului Sicilia. Participante la această tabără au fost parohiile: 

Palermo, Alcamo-Trapani, Ragusa, Canicatti și Ribera. Pe parcursul celor 6 zile, copii cu 

vârste curinse între 8 - 15 ani au participat la diverse activități, coordonate de preoții și 

preotesele parohiilor implicate, cât și de voluntarii prezenți. Anul acesta ne-am bucurat de 

prezența specială a scriitoarei și artistei Doinița Ioneț, care este membru al Uniunii Scriitorilor 

din România, se arată într-un comunicat preluat de Romanian Global News. 

 

"Tabăra a debutat în seara zilei de Duminică cu slujba de Te-Deum, săvârșită de PC. Prot. 

Nicolae Chilcos, Pr. Martinian Epure, Pr. Petru Tărăboi, Pr. Stelian Mandea, după care a avut 

loc deschiderea oficială a taberei "Bucuria" și au urmat o serie de activități de cunoaștere 

reciprocă a tuturor participanților. 

 

Fiecare zi începea cu înviorarea și Rugăciunea de dimineață și se finaliza cu rugăciunea de 

seară. 

 

Activitățile zilei de luni au avut rolul să aducă unitate în grupul de copii, astfel ei au participat la 

activități de cunoaștere, formare personală și reflecție, ținute de doamnele preotese Alice 

Chilcos și Mirela Mandea, la un atelier de pictură pe sticlă, ținut de Pr. Martinian Epure, atelier 

de dicție cu preoteasa Gabriela Tărăboi, au învățat să bată toaca cu Pr. Nicolae Chilcos și au 

confecționat manual brățări tradiționale și coronițe din flori, pe care copiii și le-au dăruit unii 

altora. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30947-2019-07-23-09-35-48.html
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Laitmotivul zilei de marți a fost Satul românesc de altădată. Copiii au participat la o șezătoare, 

în care scriitoarea și artista Doinița Ioneț le-a vorbit copiiilor despre tradițiile legate de șezători, 

le-a vorbit despre romanul "Ușărnica", pe care îl semnează, le-a cântat și i-a învățat pe copii 

cântece din folclorul românesc. În tot acest timp, așa cum se obișnuia la șezători, copiii au 

confecționat manual covorașe; au reconstituit macheta satului românesc, construind căsuțe de 

carton, copaci, flori, oameni în costume populare etc. A urmat un "duel" de ghicitori, în care 

copiii, împărțiți pe grupe, au găsit răspunsuri pentru ghicitori despre Sfinți, Porunci și Taine 

Bisericești. Ziua a continuat cu atelierul "Joc și voie bună", în care tot dna Doinița Ioneț le-a 

vorbit copiilor despre horă, le-a cântat și au exersat pași de dans popular. 

 

Ziua de miercuri a fost și ea plină de activități distractive, de reflecție și autocunoaștere. S-a 

continuat cu atelierele de pictură pe sticlă și dicție, apoi, în cea de-a doua parte a zilei, copiii 

au făcut o drumeție la Situl Arheologic Segesta, unde au vizitat Teatrul Antic Grecesc și 

Templul Doric. Aici copiii s-au prins în dans, în ritmul melodiilor interpretate de dna Doinița 

Ioneț, dar și ale unor copii care au dat dovadă de un frumos talent. 

 

Ziua de joi a cuprins ateliere de confecționare a cruciulițelor și de pictură în natură, unde copiii 

au dat frâu liber creativității lor, iar în a doua parte a zilei au mers la Parcul de aventură, unde 

au efectuat cățărări pe trasee, s-au distrat împreună și s-au amuzat de ghidușiile unui pirat 

deghizat, în persoana dlui Silviu Drângă. 

 

Vineri, în ultima zi de tabără, copiii au participat la Sf. Liturghie, la Biserica Ortodoxă Română 

din Alcamo, în cadrul căreia Pr. Prot. Neculai Chilcos a săvârșit Sf. Proscomidie pe înțelesul 

copiiilor, în mijlocul bisericii, explicându-le cu deosebită trăire fiecare moment. 

 

A urmat Ceremonia de înmânare a diplomelor, în care copiii au spus ce le-a plăcut sau nu le-a 

plăcut în aceasta tabără și au mulțumit persoanelor cărora au simțit ei că vor să o facă. 
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Astfel, cu păreri de rău că a luat sfârșit această experiență, copiii și organizatorii s-au despărțit 

luând cu ei bucuria și buna energie cu care s-au încărcat pe parcursul acestor zile. 

 

Transmitem mulțumiri tuturor celor care au depus eforturi și s-au implicat în organizarea 

acestei tabere. Mulțumim musafirului nostru, dnei Doinița Ioneț, pentru momentele artistice. 

Mulțumim tuturor Preoților și Doamnelor Preotese care au pregătit și au ținut atelierele și 

activitățile taberei. Mulțumim, deasemenea, și doamnei preotese Mihaela Băcăuanu, care a 

oferit suport în cadrul atelierelor și asistență medicală pe tot parcursul taberei. Mulțumim în 

mod deosebit doamnelor Cecilia Fășie, Elena Cocor și Mona Caranfil pentru deliciile culinare 

pe care le-au pregătit în tot acest timp. Nu în ultimul rând, mulțumim voluntarilor pentru 

implicarea și disponibilitatea de care au dat dovadă. 

 

Fotografiile ce urmează vorbesc de la sine despre bucuria și împlinirea copiilor participanți la 

tabără, dar și despre mulțumirea adulților care i-au îndrumat permanent. 

 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste zile minunate", se arată în comunicatul primit la 

redacție. 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpresss.ro 
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PARTICIPAREA MINISTRULUI NATALIA-ELENA INTOTERO LA REUNIUNEA 

COMITETULUI INTERMINISTERIAL CARE SE OCUPĂ DE PROBLEMATICILE 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-natalia-elena-intotero-la-reuniunea-comitetului-

interministerial-care-se-ocupa-de-problematicile-romanilor-de-pretutindeni/ 

 

Campania Națională “Informare acasă! Siguranță în lume!“ vine cu noutăți în cadrul celei de-a 

doua etape din ediția 2019, care se va derula în perioada august-septembrie. Astfel, campania 

va include și elemente pentru informarea corectă a românilor despre programele 

guvernamentale de stimulare a întoarcerii acasă. 

 

În pregătirea următoarei etape, la sediul MRP a avut loc astăzi o nouă reuniune a Comitetului 

Interministerial care se ocupă de problematicile românilor de pretutindeni. La ședința de lucru 

au participat, din partea MRP, ministrul Natalia-Elena Intotero, secretarul de stat Lilla Debelka 

și subsecretarul de stat Victor Ionescu, aceștia stabilind, alături de reprezentanții instituțiilor 

partenere, calendarul de activități al campaniei. Programul vizează toate cele 41 de județe, 

alături de Municipiul București și li se adresează persoanele interesate de acțiuni lucrative pe 

teritoriul altor state. 

 

În cadrul proiectului se urmărește informarea eficientă a cetățenilor români cu privire la 

drepturile și responsabilitățile pe care le au în țările în care intenționează să muncească, să 

studieze și să locuiască, inclusiv la drepturile sociale (beneficii sociale și servicii sociale) 

specifice fiecărui stat în parte, dar și cu privire la accesul acestora pe piața muncii, o mai bună 

cunoaștere a cadrului legislativ specific din statul-gazdă, a condițiilor de siguranța la locul de 

muncă, a garanțiilor, condițiilor contractuale, precum și a drepturilor și obligațiilor care decurg 

din acestea, cu privire la locul de muncă și a modului corect de accesare a acestuia, fie că 

este vorba de cunoștințe, firme private de mediere sau contact direct cu angajatorul. 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-natalia-elena-intotero-la-reuniunea-comitetului-interministerial-care-se-ocupa-de-problematicile-romanilor-de-pretutindeni/
http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-natalia-elena-intotero-la-reuniunea-comitetului-interministerial-care-se-ocupa-de-problematicile-romanilor-de-pretutindeni/
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Ministrul Natalia-Elena Intotero a subliniat că este foarte important ca în cadrul sesiunilor de 

informare să se scotă în evidență faptul că este necesar ca cetățenii români care își doresc să 

muncească în străinătate să nu accepte oferta de muncă, în situația în care contractul pe care 

urmează să-l semneze nu este tradus și în limba română. 

 

Partenerii MRP în cadrul Campaniei Naționale “Informare acasă! Siguranță în lume!“ sunt 

Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă, Agenția 

Națională împotriva Traficului de Persoane, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul pentru 

Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Tineretului și Sportului, Agenția 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, precum și misiunile străine 

acreditate în România. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ACORD DE COLABORARE ÎNTRE MRP ȘI LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN 

STRĂINĂTATE (LSRS) 

http://www.mprp.gov.ro/web/acord-de-colaborare-intre-mrp-si-liga-studentilor-romani-din-strainatate-lsrs/ 

 

Una dintre cele mai active și implicate organizații studențești a devenit partener al Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni. Ministrul Natalia-Elena Intotero a semnat astăzi un acord de 

colaborare cu Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), reprezentată de președintele 

Robert Stredie. LSRS are filiale în 10 țări cu importante comunități de tineri români, între care 

Marea Britanie, Olanda, Germania, Italia, Franța. 

 

Prin acest parteneriat va fi posibilă menținerea unei legături cât mai strânse cu studenții 

români de peste hotare, precum și promovarea măsurilor prin care Guvernul României îi 

încurajează pe tineri să revină în țară la încheierea studiilor. 

 

MRP și LSRS își propun să deruleze proiecte și acțiuni comune atât pentru păstrarea identității 

românești, cât și pentru promovarea imaginii României în străinătate. 

 

 

 

De asemenea, acordul va fi un instrument important pentru diseminarea, în comunitățile 

http://www.mprp.gov.ro/web/acord-de-colaborare-intre-mrp-si-liga-studentilor-romani-din-strainatate-lsrs/
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studenților români de peste hotare, a campaniilor de informare inițiate de MRP. Prin campanii 

precum “Informare acasă! Siguranță în lume!”, tinerii pot afla informații despre drepturile și 

obligațiile pe care le au în țările gazdă, despre riscurile la care se expun odată cu decizia de a 

studia în afara României, dar și despre instituțiile cărora li se pot adresa în caz de nevoie. 

 

Ministrul Natalia-Elena Intotero a subliniat că prin documentul semnat astăzi se dorește și 

încurajarea a cât mai multor tineri care își doresc să revină acasă, prin identificarea unor 

oportunități de carieră și de internship în cadrul administrației publice, inclusiv în MRP. 

România are nevoie de experiența și de valoarea tuturor tinerilor săi, indiferent de locul unde 

au ales să își finalizeze studiile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MINISTRUL NATALIA-ELENA INTOTERO A PREZENTAT RAPORTUL DE ACTIVITATE AL 

MRP PE ANUL 2019 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-a-prezentat-raportul-de-activitate-al-mrp-pe-anul-

2019/ 

 

Raportul de activitate al MRP pe primul semestru al anului 2019, cu accent pe informații 

actualizate despre comunitățile românești din afara granițelor României și pe programele și 

proiectele prin care ministerul vine în sprijinul conaționalilor de pretutindeni. 

 

Raportul făcut public astăzi prezintă atât proiectele proprii ale MRP, cât și finanțările 

nerambursabile acordate în cursul acestui an mediului asociativ românesc de peste hotare. 

Astfel, dintre cele 159 de proiecte aprobate spre finanțare în prima dintre cele două sesiuni din 

acest an, cele mai multe provin din Republica Moldova și Ucraina (dintre comunitățile istorice) 

și Italia și Spania (din diaspora). Etnicii români din Ucraina sunt, de altfel, și în prim-planul 

unuia dintre cele mai ample proiecte proprii ale MRP, și anume acordarea de burse elevilor 

etnici români din Ucraina înscriși în școlile din această țară cu predare în limba română sau cu 

studiul unor materii în limba română ca limbă maternă. În 2019 programul a fost extins, astfel 

că vor beneficia de burse și elevii înscriși în clasa a II-a în anul școlar 2018-2019, pe lângă cei 

înscriși în clasa I. 

 

Ministrul s-a referit și la inițiativele privind procesul de reîntoarcere și reinserție socială a 

românilor din afara țării. A fost menționată, în acest sens, elaborarea unui proiect de Lege 

privind inserția și reinserția românilor de pretutindeni în România. În perioada imediat 

următoare, MRP va face demersuri în vederea parcurgerii următoarelor etape legislative. 

 

În cadrul declarațiilor de presă care au însoțit prezentarea raportului de activitate, Natalia-

Elena Intotero a prezentat și proiectele derulate de MRP pe durata deținerii de către România 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-a-prezentat-raportul-de-activitate-al-mrp-pe-anul-2019/
http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-a-prezentat-raportul-de-activitate-al-mrp-pe-anul-2019/
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a Președinției Consiliului Uniunii Europene, punctând faptul că reuniunile și dezbaterile la nivel 

ministerial și la nivel de experți, pe tematica diasporei din UE, pe care MRP le-a organizat la 

Craiova, București și Bacău au reprezentat premiere la nivelul Uniunii Europene și au fost 

apreciate de reprezentanții statelor membre participante. 

 

Natalia-Elena Intotero s-a referit și la programele și proiectele aflate în prezent în derulare, 

între care programul taberelor ARC, Campania Națională „Informare acasă! Siguranță în 

lume!” și a oferit informații despre răspunsurile pe care românii de pretutindeni, persoane fizice 

sau reprezentanți ai mediului asociativ, le-au dat la chestionarele transmise de MRP cu scopul 

de a identifica nevoile conaționalilor noștri de peste hotare precum și de a consolida 

comunicarea cu aceștia. De altfel, ministrul a făcut public faptul că MRP a aplicat pentru 

finanțare europeană prin POCA pentru a realiza un studiu sociologic privind diaspora 

românească. 

 

Raportul de activitate al MRP pe anul 2019 poate fi consultat aici: 

Raport IULIE 2019_site 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MINISTRUL NATALIA-ELENA INTOTERO, ÎN VIZITĂ LA TABĂRA ARC DE LA OGLINZI 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-in-vizita-la-tabara-arc-de-la-oglinzi/ 

 

Peste 140 de copii și tineri români și de etnie română din cadrul taberei ARC de la Oglinzi, 

județul Neamț, au primit astăzi vizita ministrului românilor de pretutindeni, Natalia Elena 

Intotero. 

Astfel, ministrul și-a petrecut ziua alături de participanții la tabără, în atelierele de geografie, 

sport, limba româna, muzica și creație, intrând în dialog cu cei mici, dar și cu însoțitorii și cu 

voluntarii dedicați care fac posibilă reușita programului de tabere ARC. Fie că provin din 

Republica Moldova, Ucraina sau Grecia, copiii și tinerii i-au spus ministrului ce înseamnă 

România pentru ei și au vorbit despre importanța de a fi român și de a arăta aceasta oriunde 

în lume. 

La finalul vizitei, copiii au pregătit un scurt moment artistic care a inclus recitare de poezii 

românești, dar și cântece și dansuri populare românești. 

La eveniment au mai participat prefectul județului Neamt, Daniela Soroceanu, Preasfințitul 

Părinte Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, rectorul Universității „Bucovina” din Suceava, 

Valentin Popa, și reprezentanți ai Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț. 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-in-vizita-la-tabara-arc-de-la-oglinzi/
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EXPOZIŢIA ”GEORGE ENESCU, DIMENSIUNEA ROMÂNEASCĂ A MUZICII SFERELOR” 

ÎN CADRUL FESTIVALULUI YOUNG EURO CLASSIC DE LA BERLIN 

https://www.timpromanesc.ro/expozitia-george-enescu-dimensiunea-romaneasca-a-muzicii-sferelor-in-cadrul-

festivalului-young-euro-classic-de-la-berlin/ 

 

Institutul Cultural Român ”Titu Maiorescu” din Berlin organizează, cu ocazia participării 

Orchestrei Române de Tineret în cadrul prestigiosului Festival Young Euro Classic, expoziţia 

”George Enescu, Dimensiunea Românească a Muzicii Sferelor”. 

 

Expoziţia, realizată de Muzeul Naţional George Enescu de la Bucuresti, este axata in jurul 

Operei Oedipe, a marelui compozitor român, şi va fi prezentată în această seară în cele doua 

foaiere adiacente Salii Mari a Konzerthaus Berlin, putand fi vizionată înainte de concert, în 

pauză şi la incheierea acestuia. 

 

Evoluţia Orchestrei Române de Tineret în cadrul Festivalului Young Euro Classic a produs de 

fiecare dată senzaţie, fiind aşteptată cu interes deosebit de publicul meloman german. 

Orchestra Română de Tineret va concerta şi anul acesta la Festivalul Young Euro Classic din 

Berlin, avându-l ca dirijor pe maestrul Cristian Mandeal și ca solist pe violoncelistul Stefan 

Cazacu. 

 

În anul 2008, violoncelistul Marin Cazacu şi dirijorul Cristian Mandeal au fondat împreună 

prima orchestră simfonică de tineret din România, cu sprijinul Fundaţiei „Prietenii muzicii – 

Serafim Antropov”. Proiectul „Orchestra Română de Tineret – spirit enescian şi tradiţie 

europeană” a pornit din necesitatea racordării tinerei generaţii de muzicieni români la 

exigenţele şi aspiraţiile artistice europene. În cativa ani, Orchestra Română de Tineret – 

reunind în marea majoritate artişti cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, selectaţi dintre cei 

mai valoroşi din întreaga ţară – a cunoscut o evoluţie fulminantă: apariţii de succes pe scena 

https://www.timpromanesc.ro/expozitia-george-enescu-dimensiunea-romaneasca-a-muzicii-sferelor-in-cadrul-festivalului-young-euro-classic-de-la-berlin/
https://www.timpromanesc.ro/expozitia-george-enescu-dimensiunea-romaneasca-a-muzicii-sferelor-in-cadrul-festivalului-young-euro-classic-de-la-berlin/
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Ateneului Român, concertul extraordinar „Eurovision – Tineri muzicieni”, prezenţa în cadrul 

Festivalului Internaţional „George Enescu”, concerte la Paris şi Strasbourg în cadrul unui 

proiect cultural european. De asemenea, tânărul ansamblu a concertat în deschiderea primei 

ediţii a Festivalului Internaţional „Sergiu Celibidache” şi a susţinut două concerte extraordinare 

în cadrul prestigiosului Festival Internaţional „Young Euro Classic” de la Berlin în luna august 

2012, 2014, 2016 şi 2018. În noiembrie 2011 ansamblul a devenit membru al Federaţiei 

Europene a Orchestrelor Naţionale de Tineret – EFNYO. 

 

 

  

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019 | CÂND VOTEAZĂ DIASPORA ÎN CELE DOUĂ TURURI 

DE SCRUTIN 

https://www.mediafax.ro/politic/alegeri-prezidentiale-2019-cand-voteaza-diaspora-in-cele-doua-tururi-de-scrutin-

18247968 

 

„Ca importanţă pentru acest moment avem hotărârea de Guvern prin care s-a stabilit data 

alegerilor 10 noiembrie, pentru străinătate este 8-9 şi 10 aşa cum spune legea, fie că este 

vorba pentru secţia de votare din cadrul misiunilor diplomatice, fie că e vorba de secţiile de 

votare organizate în afara secţiilor de votare. Şi în ţară avem ziua de 10 noiembrie ca zi a 

primului tur de scrutin, programul clasic 7:00-21:00, iar în turul al doilea, la fel 24 noiembrie, şi 

în străinătate 22-23-24. Vom crea un grup de lucru la nivelul AEP în care se vor crea mesajele, 

toate instrumentele de comunicare astfel încât să ştim că tot ceea ce comunică MAE, 

Ministerul Românilor de Pretutindeni, misiunile diplomatice şi AEP sunt acceptate şi sunt 

comunicate în aceeaşi manieră, pentru că dacă până acum niciodată nu s-a ocupat nimeni de 

a chema şi a ruga aceste instituţii şi ministere să stăm la aceeaşi masă, să facem o campanie 

de promovare, trebuie să promovăm cât mai mult aceste noutăţi şi la procesul electoral din 10 

noiembrie, respectiv 24 să vină cât mai mulţi cetăţeni la vot şi să îşi exprime prin cea mai 

importantă variantă în străinătate votul prin corespondenţă cât mai mulţi cetăţeni dreptul de 

vot”, a afirmat Constantin Buică, înr-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul AEP. 

 

El a adăugat că Autoritatea a primit deja solicitări de înfiinţare de secţii votare în străinătate de 

la misiunile diplomatice. 

 

„Am primit deja şi primim în continuare, inclusiv astăzi (miercuri - n.r.) am primit solicitări de 

înfiinţare de secţii de votare în străinătate de la misiunile diplomatice care deja au avut 

consultare publică cu cetăţenii din statele gazdă, iar pe această cale le comunicăm şi le 

solicităm misiunilor diplomatice cu care vom avea întâlnire în perioada următoare, aşa cum a 

https://www.mediafax.ro/politic/alegeri-prezidentiale-2019-cand-voteaza-diaspora-in-cele-doua-tururi-de-scrutin-18247968
https://www.mediafax.ro/politic/alegeri-prezidentiale-2019-cand-voteaza-diaspora-in-cele-doua-tururi-de-scrutin-18247968
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solicitat ministrului Afacerilor Externe să pună la dispoziţie şi să îmi faciliteze o întâlnire cu şefii 

misiunilor diplomatice cel puţin în statele acolo unde au votat cel puţin 1.000 de cetăţeni astfel 

încât să conştientizăm că în cadrul legii care a fost promulgată ieri şi care va apărea în 

Monitorul Oficial baza trebuie să fie preînregistrarea pentru a crea secţii de votare”, a 

completat preşedintele AEP. 

 

Constantin Buică a mai spus că la alegerile prezidenţiale 2019 susţinătorii unui candidat la 

prezidenţiale pot susţine mai mulţi candidaţi. 

 

„La aceste alegeri susţinătorii unui candidat pentru Preşedintele României poate susţine mai 

mulţi candidaţi. Începând de la momentul publicării hotărârii de Guvern se puteau strânge 

semnături pentru susţinerea candidaţilor în competiţia electorală din 10 noiembrie. În vechea 

lege prevedea că este interzis să semnezi lista de susţinători a mai multor candidaţi, iar acum 

cadrul lega permite ca un cetăţean să susţină mai mulţi candidaţi, această prevedere 

intervenind în anul 2015 când la locale un cetăţean cu drept de vot putea susţine mai mulţi 

candidaţi, la fel în trecut avea interzis, la parlamentare în acelaşi mod şi la europarlamentare 

în acelaşi mod în acest an s-a putut semna pe listele de susţinători de către un cetăţean cu 

drept de vot pentru mai mulţi competitori”, a explicat Buică. 

 

Preşedintele AEP a oferit şi un exemplu în acest sens. 

 

„Noi avem aşa o experienţă, un cetăţean din familie vrea să semneze pentru un candidat şi 

soţul, soţia îi spune că vrea să susţină şi pe celălalt, în acest moment o poate face fără să se 

certe cu ceilalţi membrii din familie, iar în secţia de votare, în cabina de vot ştie singur ce are 

de făcut sau la votul prin corespondenţă, deci nu mai este o problemă să te cerţi cu familia că 

susţii pe un candidat sau altul, dar la vot ştii ce ai de făcut, acolo nu poate să îţi îngrădească 

nimeni sau să îţi influenţeze în cabină votul”, a conchis Constantin Buică. 
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Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea în materie electorală, prin care votul în 

Diaspora pentru alegerile prezidenţiale 2019 este extins la trei zile, a anunţat şeful statului. 

Legea introduce, de asemenea, votul prin corespondenţă şi votul electronic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mediafax.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, 

 

34 

PREŞEDINTELE IOHANNIS A PROMULGAT LEGEA PRIVIND VOTUL ANTICIPAT ŞI PRIN 

CORESPONDENŢĂ PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30967-2019-07-24-09-23-45.html 

 

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi legea privind votul anticipat şi prin 

corespondenţă pentru românii din străinătate, transmite Agerpres, preluat de Romanian Global 

News. 

 

"Promulg astăzi, aici, acum legea care ar trebui să le asigure românilor din străinătate 

posibilitatea să îşi exercite dreptul de vot fără să mai fie nevoiţi să aştepte ore în şir la coadă şi 

fără să se teamă că nu vor putea să voteze până la închiderea urnelor", a spus şeful statului, 

la ceremonia de semnare a Acordului Politic Naţional pentru consolidarea parcursului 

european al României de către reprezentanţii UDMR şi ai Grupului minorităţilor naţionale. 

 

El a precizat că legea introduce votul anticipat, permite votul prin corespondenţă şi reprezintă 

"un prim pas menit să creeze condiţii pentru exercitarea acestui drept de către toţi cetăţenii 

aflaţi la rând şi în secţia de votare chiar şi după ora 21,00". 

 

În acest context, Iohannis a solicitat Guvernului, în special Ministerului Afacerilor Interne şi 

Ministerului Afacerilor Externe, Autorităţii Electorale Permanente şi Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni să dea dovadă de maximă responsabilitate pentru punerea în aplicare a legii şi 

pentru organizarea în bune condiţii a votului. 

 

De asemenea, şeful statului a făcut apel la parlamentarii români de diaspora, la partidele 

politice, la asociaţiile de români din diaspora, la membrii corpului diplomatic, la societatea 

civilă, dar şi la mass-media să informeze populaţia cu privire la noile prevederi ale legii. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30967-2019-07-24-09-23-45.html
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"Autorităţile statului cu atribuţii în domeniu au obligaţia şi responsabilitatea de a pune în 

aplicare aceste măsuri, cu bună-credinţă, pentru a se asigura că toţi cetăţenii români pot vota 

atât în ţară, cât şi în străinătate", a subliniat Iohannis. 

 

Potrivit şefului statului, crearea unui cadru legislativ pentru exercitarea în bune condiţii a unui 

drept fundamental, cum este dreptul la vot, reprezintă un prim efect al Acordului Politic, 

menţionând că urmează interzicerea amnistiei şi graţierii pentru corupţi şi stoparea practicii 

abuzive a emiterii ordonanţelor de urgenţă. 

 

"Acestea sunt doar premisele pentru reconstruirea instituţiilor supuse, din 2016 încoace, unui 

permanent asalt din partea PSD şi ALDE", a afirmat Iohannis. 

 

Preşedintele a mai susţinut că votul din 26 mai de la referendum îi obligă pe semnatarii 

Acordului Politic la responsabilitate. 

 

"Indiferent de obstacole, nu avem voie să ne oprim din acest drum decis de cetăţeni", a 

precizat Iohannis. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 


