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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Comunicat MILANO. Un număr de 15 premii obținute de România și Republica Moldova 

la Concursul Internațional “Giovani e Poesia” – ediția 2019/2020 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

2. 64 de români repatriați din Franța 

3. Pentru prima oară în istoria SUA, persoanele fizice vor primi bani direct de la guvern 

4. Ce condiţii trebie să îndeplinească lucrătorii sezonieri agricoli pentru a intra în Franţa 

5. Esti in Bahrein si vrei sa revii in tara, iata ce trebuie sa stii 

6. Noi măsuri de redeschidere graduală! 

7. Școala Românească Haga 

 

III. ACTUALITATE 

8. Ziua Românilor de Pretutindeni, sărbătorită de « aici » și de « acolo » 

9. În cele două luni de la începerea înscrierilor, doar 1.000 de români din afara țării au 

optat pentru votul prin corespondență sau votul la secție 

10. COVID-19: Consiliul European – trei miliarde de euro pentru sprijinirea partenerilor din 

vecinătate 

11. 15 specialiști din cadrul MApN pleacă în SUA pentru a-i ajuta pe americani în lupta cu 

COVID-19 

12. Spectacolul de balet "Lacul lebedelor", dedicat Romanilor de Pretutindeni 

13. TAROM introduce marti zboruri din Bucuresti spre Roma, Milano si retur 

14. Platformă de internshipuri pentru studenți 

15. Reluarea programului de lucru cu publicul la Secția Consulară a Ambasadei! 
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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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COMUNICAT MILANO. UN NUMĂR DE 15 PREMII OBȚINUTE DE ROMÂNIA ȘI 

REPUBLICA MOLDOVA LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL “GIOVANI E POESIA” – 

EDIȚIA 2019/2020 

 

Comunicat. Un număr de 15 premii obținute de România și Republica Moldova la Concursul 

Internațional “Giovani e Poesia” – ediția 2019/2020 

 

La cea de-a 29-a ediție a Premiului Internațional „Centro Giovani e Poesia-Triuggio” au 

participat 675 de autori cu un număr de 647 compoziții. Prezența străină a fost următoarea: 

227 din Bulgaria, 59 din Bangladesh, 52 din România, 25 din Maroc, 12 din Senegal, 8 din 

Pakistan, 7 din Albania, 5 din Peru și Moldova, n.4 din Germania, Egipt, Ucraina, Croația și 

Turcia, n.3 din China, Tunisia și Serbia, n.2 din Ghana, Venezuela, Indonezia, Benin, Spania, 

Rusia și Algeria, n.1 din Nigeria, pentru în total 440 de autori. Au fost admise la examinarea 

Comisiei de selecție nr. 675 de autori. Premiul Internațional de Poezie s-a născut în anul 1991 

ca un obiectiv al Centrului de Poezie din Triuggio, al cărui mentor este poetul Alessandro Villa. 

 

Concursul este o manifestare care reunește o importantă participare internațională, fiind 

prezente și la actuala ediție mai mult de 20 de țări și se bucură de organizarea, colaborarea și 

patronajul mai multor parteneri: Fundatia ”Centro Giovani e Poesia” din Triuggio, patronajul 

Primăriei orașului, Regiunii Lombardia, Provinciei Monza și Brianza, Banca Credito 

Cooperativo din Triuggio, a ziarului “Il Cittadino” din Monza, a revistei “Messaggero dei 

ragazzi” și colaborarea Editurii ”Prometheus” din Milano, care tipărește în fiecare an un volum 

cu poeziile premiate. 

 

De mai mult de un deceniu,  Centrul Cultural Italo-Român din Milano este partener și 

susținător al concursului, inițiind legătura cu mai multe școli din România si Republica 

Moldova, pentru înscrierea și participarea elevilor la acest proiect. România este prezentă în 

mod constant din anul 1993 la acest concurs, cu peste 800 de autori înscriși și 120 premii 

obținute, între care,  patru medalii de argint din partea Camerei Deputaților Italiene.  În 
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decursul anilor s-a constatat o mare participare a elevilor și tinerilor din Italia, dar și alte țări 

devin tot mai prezente în cadrul acestei importante manifestări de poezie cu caracter 

internațional. Concursul Internațional de Poezie de la Triuggio a reunit și la prezenta ediție 

sute de candidați la premiile oferite de un juriu special format, care analizează creațiile poetice, 

majoritatea aparținând cu precădere copiiilor de la școala primară până la liceu, dar si adulti, 

creații ale unor poeti consacrati. 

 

 Lista premiilor atribuite tinerilor din Români și Republica Moldova: 

Secțiunea A (autori cu vârsta până în 12 anni) – premiul de merit: BIATRIS COSTIN STAN di 

Bacău (Romania) 

Secțiunea C (vârsta 13-17 ani): primul premiu:  PETRA ANA MIRICA BOBIT din Galați 

(România); premiul III: GEORGIANA VALCU din Brașov (România) 

 

Premiul patru cu mențiunea de onoare: ALEXANDRU CIOLAN TUDOR din Brașov (România) 

 

Premiul   “ ex aequo, cu mențiune specială:  – DARIA SONEA din Săcele (România) 

 

Secțiunea E  (silloge inedita) premiul II–  ELENA BUTUC di Cantemir (Moldova) 

 

Secțiunea F (foto-poesia/in memoria di Angelo Villa) – premiul I: VINCENZO AVADANI di 

Botoșani (România) 

 

Au mai fost atribuite alte premii și mențiuni: 

 

Premiul special “In memoria di Aldo Grassi-miglior testo di giovane autore straniero”: 

 

PETRA ANA MIRICA BOBIT di Galati (România); 

 

SARAH NAZARE di Aiud (România); 
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MARIANA HAJDER din Cantemir (Republica Moldova) 

 

MATEI CONSTANTIN RUS din Balotești (Romania) 

 

DOINA STINA din Gura Galbenei ( Republica Moldova) 

 

Diploma Speciale del Trentennale del Centro Giovani e Poesia- esordio e fedeltà a: 

 

ELENA PREDUSEL din Craiova (România) 

 

ANGI MELANIA CRISTEA din Craiova (România) 

 

MARIA CECILIA SOSU din Preimer (Romania). 

 

Ca în toți anii,  ceremonia de premiere urma să aibă loc în prima duminică a lunii iunie la Villa 

Taverna din Triuggio. Dat fiind contextul evenimentul se va organiza la o altă dată dacă va fi 

posibil. 

 

 
 
Sursă: Centrul cultural italo-roman din Milano 
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64 DE ROMÂNI REPATRIAȚI DIN FRANȚA 

https://www.timpromanesc.ro/64-de-romani-repatriati-din-franta/ 

 

În cursul zilei de miercuri, 27 mai 2020, au revenit în țară, cu o cursă specială operată de 

TAROM pe ruta București-Paris-București, un număr de  64 de cetățeni români care se aflau 

pe teritoriul Franței, anunță Ministerul Afacerilor Externe. 

 

Românii repatriați sunt studenți și membri de familie ai acestora, un caz medical pentru care 

Ambasada României la Paris a întreprins demersurile de îmbarcare (persoana fiind asistată de 

un reprezentant al ambasadei până la aeroport), precum și alte persoane care se aflau în 

imposibilitatea de a-și prelungi șederea pe teritoriul francez. 

 

Revenirea în țară a fost  acțiune comună a Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului 

Transporturilor și Ministerului Afacerilor Interne. 

 

De asemenea, demersurile celor trei instituții au permis, revenirea în țara de reședință pentru 

un cetățean francez, a unui cetățean marocan, precum și a unui cetățean al Republicii 

Togoleze, rezidenți în România. 

 

Cu aceeași cursă, pe ruta București-Paris, a fost facilitată revenirea în Republica Franceză 

pentru cinci cetățeni francezi, care se aflau pe teritoriul României. 

 

Ministerul Afacerilor Externe subliniază 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. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/64-de-romani-repatriati-din-franta/
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PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIA SUA, PERSOANELE FIZICE VOR PRIMI BANI DIRECT 

DE LA GUVERN 

https://www.timpromanesc.ro/pentru-prima-oara-in-istoria-sua-persoanele-fizice-vor-primi-bani-direct-de-la-

guvern/ 

 

Senatul american a votat miercuri un plan de 2 trilioane de dolari (2.000 de miliarde de dolari) 

pentru a susţine economia grav afectată de coronavirus, potrivit G4Media, care citează Fox 

News și CNN. 

 

Inițiativa legislativă a fost susținută și votată în unanimitate de ambele partide – Republican și 

Democrat – și are susținerea președintelui Trump. 

 

Vineri, proiectul va fi votat și de Camera Reprezentanților, urmând să fie promulgat ulterior de 

președintele Trump. Epidemia de coronavirus a provocat peste 1.000 de morţi în SUA, unde 

numărul de cazuri raportate crește rapid în fiecare zi. 

 

Pachetul prevede ajutoare directe atât pentru companii, cât și pentru cetățenii aflați în 

dificultate. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/pentru-prima-oara-in-istoria-sua-persoanele-fizice-vor-primi-bani-direct-de-la-guvern/
https://www.timpromanesc.ro/pentru-prima-oara-in-istoria-sua-persoanele-fizice-vor-primi-bani-direct-de-la-guvern/
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Astfel, 250 miliarde de dolari sunt destinați unor ajutoare directe către cetățeni – pentru prima 

oară în istoria SUA când persoanele fizice vor primi bani direct de la guvernul federal. 

Cetățenii care câștigă sub 75.000 de dolari pe an vor primi direct 1.200 de dolari, iar sumele 

scad pe măsură ce crește venitul. 

 

350 de miliarde de dolari sunt destinați împrumuturilor garantate pentru micile afaceri, 250 de 

miliarde de dolari – pentru fondurile de șomaj și 500 de miliarde de dolari pentru companiile 

afectate. Mai sunt prevăzute sume separate pentru spitale și guvernele statelor din 

componența SUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CE CONDIŢII TREBIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ LUCRĂTORII SEZONIERI AGRICOLI PENTRU 

A INTRA ÎN FRANŢA 

https://www.stiripesurse.ro/ce-conditii-trebie-sa-indeplineasca-lucratorii-sezonieri-agricoli-pentru-a-intra-in-

franta_1469316.html?fbclid=IwAR21VdWVWhgsZdn-IRjDIkr_4p9h2uYcl5vnHtGcuKMqeFoIXSDxMKPKl3s 

 

Autoritățile franceze au extins categoriile de cetățeni care pot intra în Franța în aceasta 

perioadă. Astfel, lucrătorii agricoli sezonieri și lucrătorii detașați au acces în Franța în 

următoarele condiții : 

 

- Să fie cetățeni ai unui stat membru UE sau din Andorra, Marea Britanie, Islanda, 

Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Elveția, San Marino și Vatican ori cetățeni din țări terțe cu 

reședința principală într-unul dintre aceste state. 

 

- Lucrătorii agricoli sezonieri trebuie să prezinte un contract de muncă încheiat cu o 

întreprindere sau o exploatație agricolă cu sediul în Franța sau o declarație prealabilă 

angajării, o confirmare de primire care conține numărul de ordine al Titlului Ocupare Simplificat 

Agricol (TESA simplificat) ori al Titlului Ocupare Serviciu Agricol (TESA+). De asemenea, 

trebuie să prezinte formularele Attestation employeur de saisonnier agricole (disponibil în 

franceză, completat de angajator) și documentul justificativ internațional (care include 

declarația pe proprie răspundere cu privire la absența simptomelor Covid-19, disponibil în 

Attestation de déplacement dérogatoire vers la France métropolitaine depuis: l'Union 

Européenne et Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse, 

Royaume-Uni, Vatican et déclaration sur l'honneur / International travel certificate to mainland 

France and Sworn Statement of Absence of Covid-19 symptoms) 

 

Formularele tip sunt disponibile pe site-ul Ministerului francez de Interne. 

 

Pentru lucrătorii detașați - înainte de sosirea în Franța, angajatorul trebuie să transmită pe 

adresa de e-mail detaches@interieur.gouv.fr confirmarea primirii declarației prealabile a 

https://www.stiripesurse.ro/ce-conditii-trebie-sa-indeplineasca-lucratorii-sezonieri-agricoli-pentru-a-intra-in-franta_1469316.html?fbclid=IwAR21VdWVWhgsZdn-IRjDIkr_4p9h2uYcl5vnHtGcuKMqeFoIXSDxMKPKl3s
https://www.stiripesurse.ro/ce-conditii-trebie-sa-indeplineasca-lucratorii-sezonieri-agricoli-pentru-a-intra-in-franta_1469316.html?fbclid=IwAR21VdWVWhgsZdn-IRjDIkr_4p9h2uYcl5vnHtGcuKMqeFoIXSDxMKPKl3s
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detașării și toate documentele care atestă caracterul urgent al misiunii. 

 

La intrarea în Franța, lucrătorii detașați trebuie să prezinte documentul justificativ internațional 

(care include declarația pe proprie răspundere cu privire la absența simptomelor Covid-19), 

disponibil în franceză/engleză - Attestation de déplacement dérogatoire vers la France 

métropolitaine depuis: l'Union Européenne et Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, 

Norvège, Saint-Marin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican et déclaration sur l'honneur / 

International travel certificate to mainland France and Sworn Statement of Absence of Covid-

19 symptoms) și confirmarea primirii declarației prealabile a detașării. 

 

Angajatorii trebuie să ia toate măsurile adecvate (transport, cazare, organizarea muncii, 

furnizarea de echipamente de protecție și măsurile de distanțare fizică) pentru protejarea 

lucrătorilor sezonieri și a celorlalți lucrători. 

 

De asemenea, este permis accesul în Franța pentru cetățenii străini care fac dovada unui 

motiv familial deosebit - în cazul cuplurilor separate, pentru continuarea școlarizării, îngrijirea 

copiilor, vizitarea părinților aflați în îngrijire. 

 

Noul tip de justificativ pentru accesul pe teritoriul francez este disponibil pe pagina web a 

Ministerului francez de Interne, în franceză și engleză (Attestation de déplacement dérogatoire 

vers la France métropolitaine depuis: l'Union Européenne et Andorre, Islande, Liechtenstein, 

Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican) 

 

Rămâne valabil și accesul pentru situațiile anunțate anterior : cetățeni străini care au rezidență 

sau tranzitează Franța spre țara de origine/reședință, lucrători transfrontalieri, transportatori de 

marfă, persoane care lucrează în domeniul Sănătății și a căror deplasare face parte din lupta 

împotriva epidemiei de Covid-19. 

 

Măsura de carantină / izolare 
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Cu privire la măsurile sanitare în vigoare, informăm că orice persoană care sosește în Franța 

poate fi plasată în carantină / izolare pentru 14 zile** prin dispoziția autorităților locale, dacă 

acestea consideră că există un risc pentru sănătatea publică.** 

 

Potrivit decretului nr. 2020-617 din 22 mai 2020, în completarea decretului nr. 2020-548 din 11 

mai 2020 privind măsurile generale necesare pentru a face față epidemiei de Covid-19 în 

cadrul stării de urgență sanitară, prefectul poate dispune măsura de plasare în carantină / 

izolare pentru persoanele care vin dintr-o zonă unde virusul circulă activ sau pentru 

persoanele care vin în zona metropolitană și prezintă simptome de infecție cu Covid-19. 

Măsura de carantină sau izolare se efectuează, la alegerea persoanei în cauză, la domiciliu 

sau într-un centru conform normelor sanitare, ținând cont de situația individuală și familială a 

persoanei respective. 

 

Lucrători agricoli sezonieri 

 

Lucrătorii sezonieri care se află în Franța pentru o perioadă de peste 48 de ore sunt supuși, în 

Franța și pe răspunderea angajatorului, unei măsuri de carantină sau unei măsuri echivalente. 

În locul de carantină, angajatorul se angajează că deplasările lucrătorilor sezonieri vor fi 

limitate la minimum, pe o durată de 14 zile, prin următoarele măsuri : 

 

a. Prin cazarea la locul de muncă sau în imediata apropiere. 

 

b. În cazul cazării în afara locului de muncă, prin limitarea deplasării lucrătorilor pe traseul 

domiciliu-loc de muncă. 

 

Lucrători detașați 

 

Lucrătorii detașați pe o perioadă de peste 48 de ore în Franța vor fi supuși unei măsuri de 
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carantină sau oricărei alte măsuri echivalente în țara lor de origine. 

Condițiile privind accesul lucrătorilor agricoli sezonieri și detașați în Franța sunt precizate în 

instrucțiunea 6171/SG a Premierului francez, din data de 20 mai. 

 

Recomandăm lucrătorilor/angajatorilor să se informeze din timp, înaintea deplasării, cu privire 

la condițiile/măsurile care trebuie îndeplinite/respectate pentru ca accesul în Franța să fie 

permis, iar lucrătorii români să își desfășoare activitatea în siguranță. 

 

Pentru informații suplimentare pe probleme de muncă ne puteți scrie pe adresele de e-mail 

paris.social@mae.ro sau paris.social1@mae.ro", se arată pe pagina Ambasadei României în 

Franţa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: stiripesurse.ro 
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ESTI IN BAHREIN SI VREI SA REVII IN TARA, IATA CE TREBUIE SA STII 

https://www.stiripesurse.ro/esti-in-bahrein-si-vrei-sa-revii-in-tara-iata-ce-trebuie-sa-

stii_1468906.html?fbclid=IwAR1i3_5n4oYLvvZvbhv2dU25zg5D6ONEIIKE22UivxwnL0S_WIHxtCRfxOA 

 

Întrucât EAU nu permite efectuarea zborurilor comerciale inbound , din data de 21martie a.c., 

ca măsură de prevenţie a răspândirii pandemiei COVID-19, momentan nu există posibilitatea 

repatrierii din Bahrain cu zborurile speciale organizate din Dubai. 

Aşadar, vă rugăm să contactaţi companiile aeriene din Bahrain şi agenţii de ticketing, care 

efectuează zboruri comerciale către Frankfurt, Munchen, Amsterdam, Paris,Viena, Madrid, 

Barcelona, Milano, Roma şi de acolo cu conexiune către Bucureşti , prin compania naţională 

Tarom. La îmbarcare pe cursele cu tranzit , trebuie să deţineti biletul de avion până la 

desţinaţie în România, sau bilet de tren , autocar, după caz. 

Domnul consul de la AMB Germaniei din Manama, a confirmat telefonic că, în continuare sunt 

saptămânal 1 sau 2 zboruri comerciale către Frankfurt, cu compania Gulf Air, de aceea 

ambasada nu organizează zboruri speciale de repatriere . 

La fel şi AMB Franţei la Manama a confirmat că este disponibilă cursa comercială către Paris, 

tot cu compania Gulf Air. 

Compania Fly Dubai are deschise spre vânzare pe site rezervări de bilete pe curse 

comerciale, începând din 6 iunie a.c. Bahrain -Dubai –Otopeni . 

Pentru orice detalii şi asistenţă pentru repatriere ne puteţi contacta pe telefonul de urgenţă 

00971 50 937 4516, scrie Consulatul General al Romaniei la Dubai 

 

 

 

Sursă: stiripesurse.ro 

https://www.stiripesurse.ro/esti-in-bahrein-si-vrei-sa-revii-in-tara-iata-ce-trebuie-sa-stii_1468906.html?fbclid=IwAR1i3_5n4oYLvvZvbhv2dU25zg5D6ONEIIKE22UivxwnL0S_WIHxtCRfxOA
https://www.stiripesurse.ro/esti-in-bahrein-si-vrei-sa-revii-in-tara-iata-ce-trebuie-sa-stii_1468906.html?fbclid=IwAR1i3_5n4oYLvvZvbhv2dU25zg5D6ONEIIKE22UivxwnL0S_WIHxtCRfxOA
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NOI MĂSURI DE REDESCHIDERE GRADUALĂ! 

https://www.stiripesurse.ro/noi-masuri-de-redeschidere-

graduala_1468924.html?fbclid=IwAR364Sf2gV50eQAUCs0JR1M04efYkfekmmbhWf2aMMfEC9YNbJnxfNFQ1ZA 

 

Epidemia de COVID-19 se apropie de final în Islanda. Drept rezultat, autoritățile au procedat la 

relaxarea suplimentară a restricțiilor adoptate anterior. Începând cu 25 mai 2020 sunt permise 

activitățile și evenimentele publice cu o participare până la 200 de persoane. De asemenea, 

sunt redeschise sălile de sport, sălile de jocuri, restaurantele, barurile și cluburile. Aceste 

locații nu au voie să se ocupe mai mult de jumătate din capacitatea înscrisă în licența de 

funcționare. Restaurantele, barurile și cluburile se închid la ora 23:00, cel mai târziu. 

Dispozițiile de mai sus sunt în vigoare până la 21 iunie a.c. 

Ca regulă generală, autoritățile mențin recomandarea cu privire la păstrarea, pe cât posibil, a 

distanței de doi metri între persoane. Locațiile publice trebuie să poată oferi clienților, la cerere, 

posibilitatea de a păstra această distanță fizică. 

În lumina evoluțiilor pozitive înregistrate în ultima perioadă, Departamentul pentru protecție 

civilă și gestionarea situațiilor de urgență a coborât nivelul de alertă în cadrul planului de 

răspuns la pandemia de COVID-19 de la faza de urgență la faza de alertă. 

În ceea ce privește evoluția epidemiologică, în luna mai au fost înregistrate doar șase noi 

cazuri de infecție cu coronavirus. Dintre acestea, doar două cazuri mai sunt active. În prezent, 

nicio persoană nu mai este spitalizată, scrie Ambasada Romaniei in Copenhaga. 

 

 
 
 
Sursă: stiripesurse.ro 

https://www.stiripesurse.ro/noi-masuri-de-redeschidere-graduala_1468924.html?fbclid=IwAR364Sf2gV50eQAUCs0JR1M04efYkfekmmbhWf2aMMfEC9YNbJnxfNFQ1ZA
https://www.stiripesurse.ro/noi-masuri-de-redeschidere-graduala_1468924.html?fbclid=IwAR364Sf2gV50eQAUCs0JR1M04efYkfekmmbhWf2aMMfEC9YNbJnxfNFQ1ZA
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ HAGA 

 

Dragi prieteni ai Școlii Românești din Haga, dragi părinți, 

 

   În aceasta perioadă, specială pentru cei mai mulți dintre noi, vă prezentăm o nouă platformă, 

menită să creeze un spațiu de dezbatere de idei și conversație pe teme de interes larg 

(dezvolarea personală, schimbările din viața noastră, situațiile de urgență, modul de a ne 

crește copii, etc.) într-un mod interactiv. 

 

Deschidem această platformă cu conectarea la TED Circles https://www.tedcircles.com , 

activitate coordonată de către Johann Stan, pe care mulți dintre noi îl cunoaștem deja din 

conferințele organizate în cadrul școlii: https://www.ted.com/profiles/1973125/about 

 

   TED Circles @ Scoala Romaneasca Haga ne va permite, timp de aproximativ o oră si 

jumatate, să discutăm pe o anumită temă urmărind o serie de videouri de pe TED. Subiectul 

primei întâlniri programata in data de 28 mai la ora 19h va reprezenta debutul serilor 

evenimentelor si va fi ocazia de a partaja experiențe si realizări din zona dezvoltarii personale 

a participanților, cu precădere din actualul context sanitar. 

 

   Pentru cei interesați să participe, vă invităm să completați acest formular 

https://forms.gle/njf2DLHrPYAbBdiV8 până cel tarziu in data de 26 mai.  Dacă intervalul orar 

propus nu este convenabil pentru dumneavoastră, dar, totuși, doriți în viitor să primiți informații 

despre acest subiect, vă invităm sa va inscrieti pe acest formular 

https://forms.gle/njf2DLHrPYAbBdiV8 

 

   Vă așteptăm cu drag și interes, 

   Echipa Școlii 

 

Sursă: Scoala romaneasc Haga 
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ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, SĂRBĂTORITĂ DE « AICI » ȘI DE « ACOLO » 

http://dprp.gov.ro/web/ziua-romanilor-de-pretutindeni-sarbatorita-de-aici-si-acolo/ 

 

Ultimele luni au fost o lecție despre responsabilitate şi solidaritate. Am învățat să avem grijă 

unii de alții de la distanță și că izolarea este o formă de a ne arăta respectul față de ceilalți. 

 

Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni (31 mai 2020), invităm românii de pretutindeni la un 

dialog despre solidaritate. Experiența trăită de fiecare dintre dumneavoastră poate fi un 

exemplu pentru felul în care românii sunt uniți și se ajută în această perioadă care ne pune pe 

toți la grea încercare. 

 

Vă invităm să descrieți exemplele de solidaritate pe care le-ați văzut și trăit, în materiale video, 

foto sau sub forma unui text. 

 

Ne puteți transmite mărturiile până la data de 27 mai, pe mesageria paginii de Facebook a 

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni: https://www.facebook.com/drpromania/ 

 

 

 

http://dprp.gov.ro/web/ziua-romanilor-de-pretutindeni-sarbatorita-de-aici-si-acolo/
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Materialele vor fi publicate de Ziua Românilor de Pretutindeni, în data de 31 mai. 

 

De asemenea, pentru a marca o zi specială, în acea duminică – 31 mai, la ora 18:30 (ora 

României), vă invităm la un spectacol transmis « live » de la Opera Naţională a României, pe 

care îl puteţi viziona online la adresa: http://operanb.ro/operaonline/ 

 

Ziua Românilor de Pretutindeni ne aduce mai aproape unii de alţii, români de « aici » şi de « 

acolo », să ne bucurăm împreună de fiecare zi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: dprp.gov.ro 
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ÎN CELE DOUĂ LUNI DE LA ÎNCEPEREA ÎNSCRIERILOR, DOAR 1.000 DE ROMÂNI DIN 

AFARA ȚĂRII AU OPTAT PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ SAU VOTUL LA 

SECȚIE 

https://www.timpromanesc.ro/in-cele-doua-luni-de-la-inceperea-inscrierilor-doar-1-000-de-romani-din-afara-tarii-

au-optat-pentru-votul-prin-corespondenta-sau-votul-la-sectie/ 

 

1.000 de români din afara țării s-au înregistrat, până în 25 mai, orele 16.00, pentru alegerile 

parlamentare din acest an, pe www.votstrainatate.ro . Autorității Electorale Permanente, 683 

dintre aceștia au optat pentru votul prin corespondență, iar 317 pentru votul la secția de votare. 

 

Potrivit legislației în vigoare, înregistrarea ca alegător prin corespondenţă sau la o secție de 

votare a început la data de 1 aprilie 2020 şi se va încheia odată cu expirarea a 15 zile de la 

data începerii perioadei electorale. 

 

Preşedintele Autorității Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, se declară 

dezamăgit de numărul mic de înregistrări efectuate în aproape două luni de funcționare a 

portalului www.votstrainatate.ro  și reiterează apelul său către românii din străinătate de a opta 

pentru votul prin corespondență, ca modalitate sigură şi comodă de vot la distanță, fără cozi, 

fără deplasări, fără costuri și fără riscuri, mai ales în contextul incertitudinii legate de evoluția 

pandemiei de coronavirus. 

 

AEP semnalează că odată cu prelucrarea cererilor transmise pe portalul www.votstrainatate.ro 

a constatat o serie de greșeli frecvente comise de alegători, cele mai multe dintre acestea 

vizând tipul și valabilitatea actelor de identitate transmise, modul de completare a numelui și 

prenumelui, claritatea scanurilor atașate și legalitatea documentelor de ședere în alte țări. 

 

Din aceste considerente, pentru a veni în sprijinul românilor din afara țării care doresc să se 

înregistreze pe portalul www.votstrăinătate.ro, AEP revine cu următoarele precizări: 

 

https://www.timpromanesc.ro/in-cele-doua-luni-de-la-inceperea-inscrierilor-doar-1-000-de-romani-din-afara-tarii-au-optat-pentru-votul-prin-corespondenta-sau-votul-la-sectie/
https://www.timpromanesc.ro/in-cele-doua-luni-de-la-inceperea-inscrierilor-doar-1-000-de-romani-din-afara-tarii-au-optat-pentru-votul-prin-corespondenta-sau-votul-la-sectie/
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Actul de identitate românesc utilizat la înregistrare trebuie să fie acceptat de legislația 

românească! 

Lista documentelor de identitate românești: 

 

cartea de identitate; 

cartea electronică de identitate; 

cartea de identitate provizorie; 

buletinul de identitate; 

pașaportul diplomatic; 

pașaportul diplomatic electronic; 

pașaportul de serviciu; 

pașaportul de serviciu electronic; 

pașaportul simplu; 

pașaportul simplu electronic; 

pașaportul simplu temporar. 

ATENȚIE: Certificatul de naștere și titlul de călătorie nu fac parte din categoria documentelor 

de identitate! 

 

Actul de identitate utilizat trebuie să fie valabil! 

Un act de identitate este în termenul de valabilitate dacă la momentul înregistrării nu este 

expirat. 

 

Numele și prenumele trebuie să fie scrise întocmai ca în actul de identitate! 

Numele și prenumele trebuie scrise corect, complet și, în cazul mai multor nume sau prenume, 

în ordinea în care acestea figurează în actul de identitate. 

 

Scanul documentelor atașate trebuie să fie complet și vizibil integral! 

ATENȚIE: Scanul documentelor atașate, inclusiv fotografia și data expirării actului de 

identitate, trebuie să fie complet, clar, lizibil, nepixelat. 
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Documentul de ședere în străinătate trebuie să fie prevăzut în lista din Ordinul ministrului 

afacerilor externe 1627/2019! 

Chiar dacă în pașaport este menționată țara de domiciliu sau reședință, este 

necesarătransmiterea unuia dintre documentele care atestă șederea în străinătate, specific 

pentru fiecare țară, conform Ordinul ministrului afacerior externe 1627/2019, care poate fi 

accesat la următorul link: 

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/ordin_1627_din_2019_anexe.pdf. 

 

Toate informațiile privind procedura de înscriere cu una dintre cele două opțiuni de vot sunt 

disponibile pe portalul www.votstrainatate.ro la următoarele linkuri: 

 

https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotCorespondenta 

 

https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotSectie 

 

Întrebări și sesizări legate de procedura de preînregistrare și înscriere pot fi transmise la 

adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro 

 

 
 
 
 
 
Sursă: timpromanesc.ro 
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COVID-19: CONSILIUL EUROPEAN – TREI MILIARDE DE EURO PENTRU SPRIJINIREA 

PARTENERILOR DIN VECINĂTATE 

https://www.timpromanesc.ro/covid-19-consiliul-european-trei-miliarde-de-euro-pentru-sprijinirea-partenerilor-din-

vecinatate/ 

 

Consiliul European a adoptat o decizie de a furniza asistență macrofinanciară în valoare de 

până la 3 miliarde de euro pentru zece parteneri vizați de politica de extindere și de vecinătate, 

pentru a-i ajuta să facă față consecințelor economice ale pandemiei de COVID-19. 

 

Asistența financiară va fi acordată sub formă de împrumuturi în condiții foarte avantajoase și 

va fi alocată după cum urmează: Albania: 180 de milioane de euro, Bosnia și Herțegovina: 250 

de milioane de euro, Georgia: 150 de milioane de euro, Iordania: 200 de milioane de euro, 

Kosovo: 100 de milioane de euro, Republica Moldova: 100 de milioane de euro, Muntenegru: 

60 de milioane de euro, Republica Macedonia de Nord: 160 de milioane de euro, Tunisia: 600 

de milioane de euro și Ucraina: 1.200 de milioane de euro.. 

 

Asistența UE va ajuta aceste jurisdicții să își acopere nevoile imediate de finanțare, care au 

crescut ca urmare a pandemiei de COVID-19. Alături de sprijinul din partea Fondului Monetar 

Internațional, fondurile vor contribui la consolidarea stabilității macroeconomice și la crearea 

unei marje care să permită alocarea de resurse pentru protejarea cetățenilor și pentru 

atenuarea consecințelor socioeconomice negative ale pandemiei cauzate de coronavirus. 

 

 
Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/covid-19-consiliul-european-trei-miliarde-de-euro-pentru-sprijinirea-partenerilor-din-vecinatate/
https://www.timpromanesc.ro/covid-19-consiliul-european-trei-miliarde-de-euro-pentru-sprijinirea-partenerilor-din-vecinatate/


 

                  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, 

 

22 

15 SPECIALIȘTI DIN CADRUL MAPN PLEACĂ ÎN SUA PENTRU A-I AJUTA PE 

AMERICANI ÎN LUPTA CU COVID-19 

https://www.timpromanesc.ro/15-specialisti-din-cadrul-mapn-pleaca-in-sua-pentru-a-i-ajuta-pe-americani-in-lupta-

cu-covid-19/ 

 

O echipă de 15 specialiști din cadrul MApN pleacă în SUA, în Alabama, pentru a-i ajuta pe 

americani în lupta cu COVID-19. 

 

MApN anunță că o echipă de 15 specialiști – formată din cinci medici, cinci asistenţi medicali şi 

cinci militari specialişti în domeniul CBRN – pleacă, luni, în SUA, pentru a oferi sprijin 

autorităţilor statului Alabama, în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19. 

 

”Personalul MApN va oferi, pentru o perioadă de aproximativ două săptămâni, sprijin de 

specialitate omologilor americani din mai multe unităţi de îngrijire şi tratament medical de pe 

teritoriul statului Alabama şi se va informa cu privire la modul în care sunt aplicate în SUA 

metodele de combatere a infectării cu noul coronavirus atât în domeniul medical, cât şi în ceea 

ce priveşte apărarea CBRN”, anunță MApN. 

 

 

 

Cooperarea dintre România şi statul Alabama se desfăşoară sub auspiciile programului de 

https://www.timpromanesc.ro/15-specialisti-din-cadrul-mapn-pleaca-in-sua-pentru-a-i-ajuta-pe-americani-in-lupta-cu-covid-19/
https://www.timpromanesc.ro/15-specialisti-din-cadrul-mapn-pleaca-in-sua-pentru-a-i-ajuta-pe-americani-in-lupta-cu-covid-19/


 

                  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, 

 

23 

parteneriat statal (State Partnership Program) lansat în anul 1993, program coordonat de 

Comandamentul Forţelor Americane din Europa (USEUCOM). 

 

”Consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA reprezintă un obiectiv major al politicii externe 

şi de apărare a României. Dimensiunea de apărare reprezintă un pilon de bază al acestuia”, 

se mai precizează în comunicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.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, 

 

24 

SPECTACOLUL DE BALET "LACUL LEBEDELOR", DEDICAT ROMANILOR DE 

PRETUTINDENI 

https://m.ziare.com/muzica/spectacolul-de-balet-lacul-lebedelor-dedicat-romanilor-de-pretutindeni-1612860-font3 

 

Opera Nationala Bucuresti in parteneriat cu Administratia Prezidentiala si cu Departamentul 

pentru Romanii de Pretutindeni, dedica un spectacol romanilor aflati departe de tara. 

 

De Ziua Romanilor de Pretutindeni ii sarbatorim pe toti conationalii care traiesc in afara 

granitelor Romaniei si le oferim un eveniment special cu prilejul sarbatoririi si impartasirii 

identitatii romanesti in intreaga lume. 

 

Astfel, duminica, 31 mai 2020, incepand cu ora 18:30, Opera Nationala Bucuresti transmite, in 

cadrul Seri de Opera Online, spectacolul de balet "Lacul lebedelor" de Piotr Ilici Ceaikovski. 

Inregistrarea va fi transmisa online pe site-ul www.operanb.ro/operaonline si pe pagina de 

Facebook a Operei, precum si pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Romanii de 

Pretutindeni, fiind accesibila publicului pe durata difuzarii spectacolului. 

 

https://youtu.be/FhbszuPyUaM 

 

(Trailer "Lacul Lebedelor" - Opera Nationala Bucuresti) 

 

Muzica baletului a fost admirata de toata lumea inca de la prima reprezentatie. Contemporanii 

lui Ceaikovski au fost uimiti de caracterul ei nou si de aspectul ei simfonic. Mai tarziu, 

Ceaikovski avea sa spuna: "Baletul este si el o simfonie". Curand, compozitia avea sa devina 

cel mai vizionat balet al tuturor timpurilor. 

 

Ne dorim ca de ziua lor romanii din intreaga lume sa ii primeasca in casele lor pe artistii de 

acasa, din Romania, si sa stie ca gandurile celor din tara se indreapta spre ei cu dor. 

 

https://m.ziare.com/muzica/spectacolul-de-balet-lacul-lebedelor-dedicat-romanilor-de-pretutindeni-1612860-font3
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Sponsor oficial: Enel Romania 

 

Partener de mobilitate: Kia 

 

Sponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, Zarea 

 

Parteneri: Artmark, Sansha 

 

Parteneri media: Europa FM, TVR, Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Forbes 

Romania, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, 

Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: m.ziare.com 
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TAROM INTRODUCE MARTI ZBORURI DIN BUCURESTI SPRE ROMA, MILANO SI 

RETUR 

https://ziare.com/tarom/curse/tarom-introduce-marti-zboruri-din-bucuresti-spre-roma-milano-si-retur-1612652 

 

Compania TAROM introduce marti zboruri din Bucuresti spre Roma, Milano si retur, potrivit 

unui anunt postat pe pagina sa de Facebook. 

 

"La solicitarea dumneavoastra, am introdus urmatoarele zboruri spre si dinspre Italia cu data 

de calatorie 26 mai 2020: Bucuresti - Roma - Bucuresti, tarif 208 euro, cu bagaj de mana de 

10 kg si bagaj de cala de 30 kg incluse; Bucuresti - Milano - Bucuresti, cu tarif de 200 euro, cu 

bagaj de mana de 10 kg si bagaj de cala de 23 kg incluse", subliniaza reprezentantii 

companiei. 

 

Zborurile sunt operate in conditii speciale, sub incidenta hotararii de guvern 394/18 mai 2020, 

iar din aceste considerente pasagerii care vor fi acceptati la bordul aeronavelor trebuie sa se 

incadreze in urmatoarele categorii: dinspre Italia spre Romania vor fi acceptati doar cetatenii 

romani care doresc repatrierea, iar dinspre Romania spre Italia trebuie sa fie cetateni italieni 

sau lucratori sezonieri cu contract de munca sau sa fie lucratori din sectorul transporturilor, 

prevazuti in anexa nr.3, la comunicarea privind implementarea culoarelor verzi ("green lanes"), 

in temeiul orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor, in vederea protejarii 

sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale. 

 

 

https://ziare.com/tarom/curse/tarom-introduce-marti-zboruri-din-bucuresti-spre-roma-milano-si-retur-1612652
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TAROM recomanda ca inainte de efectuarea zborului calatorii sa respecte conditiile de 

calatorie speciale, care pot fi consultate la https://www.tarom.ro/masuri-de-calatorie. 

 

Citeste si: 

Air France reia zborurile pe ruta Bucuresti - Paris 

Lufthansa va relua zborurile catre 20 de destinatii de la jumatatea lunii iunie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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PLATFORMĂ DE INTERNSHIPURI PENTRU STUDENȚI 

https://www.stiripesurse.ro/platforma-de-internshipuri-pentru-

studenti_1469308.html?fbclid=IwAR0CtVBGSe80XH1Kj5TBFyk-elFv5BSfJW3_VOaKkDE7vs-ni-QrkHSyJy0 

 

Liga Studentilor Români din Străinătate (LSRS), Uniunea Studenților din România (USR) și 

Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) au lansat, o platformă de 

internshipuri pentru studenți: INTU  România. Cel mai ambițios proiect studențesc din 

România. Platforma INTU a luat naștere dintr-un efort agregat și o dorință comună a celor mai 

mari asociații studențești din România de a atenua fenomenul de emigrare a forței de muncă 

tinere și calificate prin crearea unei punți de legătură între studenții români de pretutindeni și 

companiile ce activează în țară. Astfel, dorim să le promovăm tinerilor români șansa de a 

experimenta diferite posibilități de carieră cu scopul de a formula decizii referitoare la un 

potențial parcurs profesional în România. 

Platforma poate fi accesata aici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: stiripesurse.ro 
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RELUAREA PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL LA SECȚIA CONSULARĂ A 

AMBASADEI! 

https://www.stiripesurse.ro/reluarea-programului-de-lucru-cu-publicul-la-sectia-consulara-a-

ambasadei_1468912.html?fbclid=IwAR3NYa_FOpiy43mBrug7O6Bcrw__u3EaoBfDWyt4Wwu0r8UEIdQ0CUTb4U

M 

 

Începând cu data de 28 mai 2020, Secția Consulară a Ambasadei României în Japonia reia 

activitatea de lucru cu publicul, în condiții speciale de evitare a aglomerației, de igienă și de 

distanțare. Într-o primă etapă, 28 mai - 10 iunie 2020, vor fi soluționate cererile persoanelor a 

căror programare a fost anulată din cauza pandemiei COVID-19. Din 10 iunie 2020, programul 

Secției Consulare va fi redeschis și pentru restul persoanelor. 

Accesul se va face doar pe baza unei programări prealabile, care se obține prin intermediul 

ghișeului consular online, la adresa: 

www.econsulat.ro 

Pentru urgențe, ne puteți contacta la numărul de telefon +81(0)80-4461-4465 (Line) sau la 

adresa de email tokyo.consul@mae.ro. 

În timpul prezenței la Secția Consulară, vă rugăm să respectați următoarele REGULI, în scopul 

prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus: 

- Intrarea în sala de așteptare va fi permisă unei singure persoane / unei singure familii, 

conform programării; 

- Purtarea unei măști de protecție; 

- Păstrarea distanței de siguranță de minimum 2 m față de persoanele întâlnite; 

- Dezinfectarea pe mâini la intrarea în incinta sălii de așteptare sau ori de câte ori este 

necesar. 

Vă informăm totodată că spațiile și obiectele de uz comun vor fi dezinfectate periodic, scrie 

Ambasada Romaniei in Japonia, pe pagina de facebook. 

 
 
 
 
Sursă: stiripesurse.ro 
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