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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

 

1. Elevi și profesori din Cernăuți în vizită inedită la Brașov 

2. A doua grupă de profesori de limba română din Cernăuți, Ucraina, va veni la cursuri de 

perfecționare la Iași 

3. Profesorii de limba română din Timocul sârbesc și cel bulgăresc își doresc să participe și pe 

viitor la cursuri de perfecționare în România 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 

4. Angajatorii din Germania – 114 locuri de muncă pentru români 

5. Românii se pot pre-înregistra pe www.votstrainatate.ro 

6. Sarbatoarea Hramului Capelei  de la Campul Romanesc 

 

III. ACTUALITATE 

 

7. Participarea ministrului Natalia-Elena Intotero la proiectul “Diaspora – Educaţie şi Formare. 

AmbasaDOR DE BUCOVINA” 

8. Anunț pentru selectarea membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor 

9. Simona Halep, decorată cu cea mai înaltă distincție a statului român 

10. Site-ul MAE are o rubrica speciala pentru votul in Diaspora la prezidentiale 

 

 

http://www.votstrainatate.ro/
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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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ELEVI ȘI PROFESORI DIN CERNĂUȚI ÎN VIZITĂ INEDITĂ LA BRAȘOV 

http://www.mprp.gov.ro/web/elevi-si-profesori-din-cernauti-in-vizita-inedita-la-brasov/ 

 

Ieri, 28 iulie a.c., secretarul de stat Victor Alexeev s-a întâlnit cu elevi și profesori din regiunea 

Cernăuți veniți pentru un schimb de experiență și bune practici la Brașov, ca parte a unui 

proiect inițiat și derulat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. 

 

Proiectul organizat sub forma unei excursii tematice s-a derulat pe parcursul a trei zile, reunind 

40 de copii și însoțitori din regiunea Cernăuți, Ucraina, care au avut oportunitatea de a 

cunoaște România într-un mod inedit și de a vizita obiective relevante din punct de vedere 

cultural-istoric, cât și spiritual: Castelul Peleș, Castelul Bran, iar în Brașov au descoperit 

frumusețile de la Biserica Neagră, Piața Sfatului, Strada Sforii, Muntele Tâmpa, Cetatea 

Brașovului, Turnul Alb, Turnul Negru, Bastioanele Țesătorilor și Graft. 

 

 

 

Secretarul de stat a punctat sprijinul constant de care fiecare român de peste hotare se poate 

baza prin intermediul programelor de finanțare nerambursabilă și a altor proiecte realizate de 

MRP, invitând fiecare participant să devină un partener de dialog al ministerului. Totodată, 

oficialul MRP a mulțumit Prefecturii Brașov pentru sprijinul logistic oferit, subliniind excelenta 

colaborare cu autoritățile locale. 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/elevi-si-profesori-din-cernauti-in-vizita-inedita-la-brasov/
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Acțiunea și-a propus creșterea gradului de informare cu privire la valorile istorice, culturale și 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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A DOUA GRUPĂ DE PROFESORI DE LIMBA ROMÂNĂ DIN CERNĂUȚI, UCRAINA, VA 

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 regiunea Cernăuți, 

Ucraina- grupa 2”, la Iași, în perioada 29 iulie - 03 august 2019. Proiectul se desfășoară în 

parteneriat cu Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina. 

 

Întrucât în regiunea Cernăuți locuiesc aproximativ 350.000 cetăţeni de etnie română,  Institutul 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni organizează curs de perfecționare pentru 

a doua grupă de 20 de cadre didactice care predau limba română, sau în limba română, în 

regiunea Cernăuți. 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.   

 

Daca în prima parte a zilei profesorii și învățătorii vor învăța diferite metode pentru a spori 

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.   
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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. 

 

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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PROFESORII DE LIMBA ROMÂNĂ DIN TIMOCUL SÂRBESC ȘI CEL BULGĂRESC ÎȘI 

DORESC SĂ PARTICIPE ȘI PE VIITOR LA CURSURI DE PERFECȚIONARE ÎN ROMÂNIA 

 

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

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a derulat 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 s-a 

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

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

 

Stagiul de perfecționare s-au 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 Dolj.  La cursuri au participat 15 

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

Timocul sârbesc. Daca în prima parte a zilei profesorii au învățat diverse aspecte ale actului 

educațional în limba română, în partea a doua a zilei aceștia vizitat cele mai importante 

obiective culturale din Craiova: Muzeul de Arta, Muzeul Olteniei  cu secțiile de Istorie, 

Arheologie, Științele Naturii, Etnografie, Parcul Romanescu și Grădina Botanică. 

 

În urma cursurilor, ideea centrală desprinsă a fost aceea că stagiile sunt de un real folos, mai 

ales pentru persoanele care trăiesc în aceste zone, unde etnicii români nu beneficiază de 

învățământ în limba maternă și  învață limba română doar prin transmiterea pe cale orală. Ei 

știu să vorbească, pot avea o conversație în română, dar le este foarte greu cu gramatica. 

 

„Sunt foarte fericită că am făcut parte din proiectul acesta. Am avut onoarea de a fi înconjurați 

de oameni minunați și dedicați profesiei. De asemenea, sunt deosebit de recunoascătoare 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru invitație și pentru literatura pe care ne-a oferit-o. 
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Craiova ne-a cucerit din prima zi, oameni cu suflet mare și obiective de neratat. Cursurile s-au 

ținut în apropierea hotelului și au fost organizate la un nivel foarte înalt. Eu mi-aș dori să 

continuăm colaborarea și să organizăm cât mai multe proiecte de acest gen, pentru că limba 

se învață o viață întreagă și cunoștințele îmbogățesc omul. Susținerea voastră înseamnă 

enorm de mult pentru noi.”- Sandra Kocic, Majdanpek, Valea Timocului, Serbia 

 

„Trăiesc în orașul Vidin și sunt învățătoare. Limba veche română o știu de la bunica mea, că 

ea a trait într-un sat pe malul Dunării. Pot să vorbesc și să citec, dar nu știu gramatica în limba 

română. Acest curs a fost foarte bine pentru mine, că am lucrat fișe cu probleme de gramatică. 

Vă mulțumesc și mă bucur ca am fost aici, și dacă mai faceți cursuri iar o sa vin.”- Keasimira 

Panova,Vidin, Bulgaria 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a oferit diplome tuturor 

participanților și pachete cu materiale didactice care să-i ajute în activitatea ce o desfășoară în 

cele două regiuni din Valea Timocului. 

 

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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ANGAJATORII DIN GERMANIA – 114 LOCURI DE MUNCĂ PENTRU ROMÂNI 

https://www.timpromanesc.ro/angajatorii-din-germania-114-locuri-de-munca-pentru-romani/ 

 

Angajatorii din Germania oferă, prin intermediul EURES România, 114 locuri de muncă, după 

cum urmează: operator stivuitor – 30 posturi, manipulant de mărfuri – 30 de posturi, preparator 

de ȋnghețată – 5 posturi, recepționer – 4 posturi, personal ȋn domeniul gastronomiei de sistem 

– 4 posturi, tehnician electrician/electronist – 4 posturi, junior chef/sous chef – 3 posturi, 

ospătar – 3 posturi, bucătar – 3 posturi, mecanic de proces – mașini producție muluri – 3 

posturi, mecanic mașini de prelucrare a plasticului – 3 posturi, electrician – 2 posturi, zidar – 2 

posturi, commis de rang – 2 posturi, cameristă – 2 posturi, manager recepție – 1 post, 

demichef de rang – 1 post, chef de rang – 1 post, chef de partie – 1 post, ajutor la curățenie – 

1 post, bufetier – 1 post, ȋngrijitor persoane vârstnice ȋn azil – 1 post, instalator instalații 

sanitare, de ȋncălzire și gaz – 1 post, parchetar – 1 post, lăcătuș – 1 post, tâmplar – 1 post, 

specialist IT – 1 post, consultant IT – 1 post, dezvoltator software – 1 post. 

 

Contractele de muncă pot avea durată determinată, de 9 – 12 luni, sau pot fi permanente. 

Salariul oferit este de 55.000 – 65.000 de euro brut/an pentru posturile de specialist IT, 

consultant IT și dezvoltator software, 2600 de euro brut/lună pentru posturile de bucătar, 2500 

de euro brut/lună pentru posturile de tehnician electrician/electronist, 2400 euro brut/lună 

pentru posturile de ospătar, 2300 – 2500 euro net/lună pentru postul de lăcătuș, 2000 – 2700 

euro brut/lună pentru posturile de junior chef/sous chef, 2000 – 2500 euro net/lună pentru 

posturile de instalator instalații sanitare, de ȋncălzire și gaz, parchetar și tâmplar, 1600 – 2500 

euro net/lună pentru posturile de electrician, 2000 – 2400 de euro brut/lună pentru posturile de 

recepționer, 2035 de euro brut/lună pentru posturile de commis de rang, 1600 de euro 

brut/lună pentru posturile de mecanic de proces – mașini producție muluri și mecanic mașini 

de prelucrare a plasticului, 1500 – 1800 de euro net/lună pentru postul de ȋngrijitor persoane 

vârstnice ȋn azil, 1800 euro brut/lună pentru posturile de preparator ȋnghețată, 16 euro brut/oră 

https://www.timpromanesc.ro/angajatorii-din-germania-114-locuri-de-munca-pentru-romani/
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pentru posturile de zidar, 10.45 euro brut/oră pentru posturile de operator stivuitor,  9.79 euro 

brut/oră pentru posturile de manipulant de mărfuri și 9.70 euro brut/oră pentru posturile de 

cameristă. 

 

Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experiență și/sau calificare profesională în 

domeniu, precum şi cunoştinţe bune/foarte bune de limbă germană și/sau de limbă engleză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNII SE POT PRE-ÎNREGISTRA PE WWW.VOTSTRAINATATE.RO 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-se-pot-pre-inregistra-pe-www-votstrainatate-ro/ 

 

De duminică, 28 iulie 2019, românii din diaspora se pot înregistra pe platforma 

www.votstrainatate.ro, pentru o evidență mai bună. Este primul pas pe care trebuie să-l facă, 

așa încât să poată vota în condiții demne de secolul XXI. Trei zile vor sta deschise secțiile de 

votare, începând cu alegerile prezidențiale din toamnă. Românii stabiliți în străinătate își vor 

putea exprima votul și prin corespondență. 

 

Există însă și câteva condiții, iar esențială va fi implicarea românilor care trăiesc în afara țării. 

Și asta pentru că în evidențele Autorității Electorale Permanente apar în acest moment doar 

700.000 de cetățeni cu domiciliul în afara țării. 

 

Ca numărul secțiilor să fie mai mare la următoarele alegeri, cetățenii români din afară trebuie 

să se pre-înregistreze pe platforma votstrainatate.ro. Apoi, vor putea vota timp de trei zile în 

secțiile de votare. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-se-pot-pre-inregistra-pe-www-votstrainatate-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, 

 

12 

O vor putea face și prin corespondență. 

 

Românii din diaspora speră ca prin aceste modificari să crească și mai mult numărul românilor 

care își exercită dreptul la vot. 

 

Ministrul pentru Românii de Ppretutindeni, Natalia Intotero, a anunțat că va începe o campanie 

de informare cu privire la alegerile prezidențiale. Dacă la europarlamentare au existat două 

tablete pentru votare, la alegerile prezidențiale Autoritatea Electorală Permanentă a precizat 

că vor exista și șapte dispozitive într-o secție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SARBATOAREA HRAMULUI CAPELEI  DE LA CAMPUL ROMANESC 

 

Sarbatoarea Hramului Capelei  de la Campul Romanesc, 

 “Adormirea Maici Domnului” 

18 - August 2019, ora 10:00 am 

 

 A devenit o traditie frateasca de peste 50 de ani, ca toti romanii din zona oraselor Toronto, 

Kitchener si Hamilton, sa se intalneasca in Prima Duminica dupa sarbatoarea de “Sf. Marie” la 

Campul Romanesc si sa se roage impreuna la Capela “Adormirea Maici Domnului”, iar apoi sa 

se bucure frateste la o serbare campeneasca gazduita de Asociatia Culturala Romana. 

 

Un sobor de preoti vor sustine slujba la Capela care va incepe la or 10:00 am 

 

Aici va puteti relaxa pe marginea riului pescuind or inotind in bazinul din parc care va   

asteapta. 

 

Muzica, dansul popular, horele romanesti va vor potoli dorul de petrecerile din Romania. 

Cintareti de marca, grupuri de dansuri populare, artisti si alte surprize va vor face sa va 

bucurati de o zi la Campul Romanesc. 

 

          GRIGORE ZANFIR, DJ MIKE CmS ENTERTAIMENT, grupuri folclorice de dans si alte 

surprize 

 

Participantii sunt rugati sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara si sa NU introduca 

bauturi alcoolice sau gratare pe proprietate. 

 

ACR-Hamilton isi rezerva dreptul sa refuze accesul in parc celor care nu respecta prevederile. 
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Pentru confortul dvs organizatorii sunt cei care vor oferi contra cost (cash only) mancare 

traditionala (gratar cu mititei, fripturi si carnati, garnitura, salata) si bauturi alcoolice sau 

racoritoare 

 

Intrare in parc va fi $10.00 de adult si $3.00 copii  7-16 ani 

 

Va invitam sa participati la organizarea acestei sarbatori anuale, traditionale, in acelasi spirit 

de unitate frateasca si crestineasca si cu totii impreuna sa petrecem o zi pe an in unitate  

deplina. 

 

Pentru informatii ne puteti contacta la Tel. 647-504-4179. 

 

Vor fi organizate pentru copii 

 

·         Competitii de fotbal si 

 

·         Competitie de inot in bazinul de inot al Parcului. 

 

Pentru directie si alte informatii vizitati www.campulromanesc.ca 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Campul Românesc 

http://www.campulromanesc.ca/
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PARTICIPAREA MINISTRULUI NATALIA-ELENA INTOTERO LA PROIECTUL “DIASPORA 

– EDUCAŢIE ŞI FORMARE. AMBASADOR DE BUCOVINA” 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-natalia-elena-intotero-la-proiectul-diaspora-educatie-si-

formare-ambasador-de-bucovina/ 

 

Cadre didactice de excepție din diaspora și din România au luat parte zilele acestea, la 

Suceava, la un proiect bazat pe schimburi de experiență și formare, finanțat de Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Participanților la proiectul “Diaspora – Educaţie şi Formare. AmbasaDOR DE BUCOVINA” 

inițiat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din 

Suceava li s-a alăturat astăzi și ministrul Natalia-Elena Intotero. 

 

Ministrul a dorit să îi cunoască pe profesorii, cercetătorii și managerii români veniți din 

diaspora, dar și pe participanții din România – cadre didactice, cercetători și specialiști în 

administrația educațională, absolvenţi și studenţi din Suceava. 

 

 

Natalia-Elena Intotero a amintit că valorile din educație sunt o carte de vizită a României și a 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-natalia-elena-intotero-la-proiectul-diaspora-educatie-si-formare-ambasador-de-bucovina/
http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-natalia-elena-intotero-la-proiectul-diaspora-educatie-si-formare-ambasador-de-bucovina/
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românilor peste tot în lume și le-a mulțumit oaspeților din străinătate și din România pentru 

participarea la acest proiect care va face posibile colaborări și parteneriate cât mai strânse 

între elitele românești din diaspora și cele din țară. De asemenea, ministrul și-a exprimat 

speranța ca prin astfel de programe să se creeze un spaţiu destinat comunicării şi formării unei 

reţele profesionale de experţi români în educaţie și să se consolideze identitatea culturală a 

românilor, obiective extrem de importante pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Proiectul “Diaspora – Educaţie şi Formare. AmbasaDOR DE BUCOVINA” se derulează în 

perioada 22-26 iulie 2019 și a primit o finanțare de 38.000 de lei din partea MRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ANUNȚ PENTRU SELECTAREA MEMBRILOR COLEGIULUI PENTRU CONSULTAREA 

ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-pentru-selectarea-membrilor-colegiului-pentru-consultarea-asociatiilor-si-

fundatiilor/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) anunță reprezentanții mediului asociativ 

românesc din afara granițelor României că la nivelul Guvernului au început demersurile pentru 

selectarea membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor, organ 

consultativ, fără personalitate juridică, ce va funcționa pe lângă prim-ministru. 

 

Scopul este de a asigura participarea societății civile la elaborarea politicilor publice și la 

dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea românească. 

 

MRP invită ONG-urile românești de pretutindeni care doresc să fie selectate în acest Colegiu 

să se înscrie la adresa comunicare@mprp.gov.ro. Ministerul va transmite o listă cu propuneri 

Secretariatului General al Guvernului, care va face selecția. 

 

În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile asociative neguvernamentale trebuie să 

furnizeze următoarele documente: 

 

a) adresă de propunere din partea organizației a unui reprezentant persoană fizică; 

 

b) documentele de constituire și înregistrare; 

 

c) documentele privind alegerea conducerii; 

 

d) tabelul cu datele de contact ale membrilor conducerii organizației; 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-pentru-selectarea-membrilor-colegiului-pentru-consultarea-asociatiilor-si-fundatiilor/
http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-pentru-selectarea-membrilor-colegiului-pentru-consultarea-asociatiilor-si-fundatiilor/
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e) copia CI și Curriculum Vitae ale reprezentantului propus; 

 

f) documentele din care să rezulte funcționarea neîntreruptă în ultimii 3 ani; 

 

g) documentele prin care să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce 

privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare. 

 

Termenul-limită pentru transmiterea propunerilor este 12 august 2019. 

 

Precizăm că, în baza HG nr. 618/2005, Colegiul este alcătuit din 40 de membri, reprezentanți 

ai mediului asociativ, numiți prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de 4 ani. Pentru mai 

multe detalii vă invităm să sunați la nr. +40 374 414 637. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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SIMONA HALEP, DECORATĂ CU CEA MAI ÎNALTĂ DISTINCȚIE A STATULUI ROMÂN 

https://www.timpromanesc.ro/simona-halep-decorata-cu-cea-mai-inalta-distinctie-a-statului-roman/ 

 

Preşedintele Klaus Iohannis a decorat-o marţi, 30 iulie, pe Simona Halep cu Ordinul Naţional 

”Steaua României”, în grad de cavaler, într-o ceremonie la Palatul Cotroceni. 

 

”În semn de înaltă apreciere şi recunoaştere pentru câştigarea trofeului de tenis de la 

Wimbledon, pentru rezultatele sportive excepţionale obţinute de-a lungul carierei, pentru 

desăvârşirea poziţiei în rândul celor mai bune jucătoare ale lumii, precum şi pentru talentul, 

dăruirea, devotamentul şi profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan 

internaţional şi popularizării acestuia în rândul tinerilor, fiind un simbol al tinerei generaţii de 

sportivi, Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a conferit Ordinul Naţional «Steaua 

României» în grad de Cavaler sportivei Simona Halep”, se arată în comunicatul de presă al 

Administraţiei Prezidenţiale. 

 

Președintele Iohannis: ”Doamnelor și domnilor, avem în fața noastră o mare campioană, care 

a oferit românilor nu doar momente de bucurie, ci și un exemplu de neprețuit. 

 

Dragă Simona Halep, vă confer astăzi cea mai înaltă distincție a statului român ca 

recunoaștere și prețuire profundă pentru câștigarea prestigiosului trofeu de la Wimbledon, 

precum și pentru parcursul profesional de excepție de până acum. 

 

Ați scris o pagină importantă din istoria tenisului românesc, în doar 55 de minute, la 

Wimbledon. Datorită talentului, pasiunii, determinării, perseverenței și a pregătirii constante, ați 

reușit să deveniți prima jucătoare de tenis din România care deține acest titlu. Vă felicit din 

toată inima! 

 

https://www.timpromanesc.ro/simona-halep-decorata-cu-cea-mai-inalta-distinctie-a-statului-roman/
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A fost mai mult decât un meci, a fost o lecție de concentrare, de forță fizică și psihică, de 

uriașă ambiție. Ne-ați demonstrat tuturor că prin efort constant și pasiune se pot obține 

performanțe deosebite pe scena mondială a sportului. Vă mulțumesc, în numele românilor, 

pentru modul în care promovați țara noastră și sportul românesc! 

 

La un moment dat ați afirmat că, deși au fost momente dificile pe parcursul carierei, nu v-ați 

gândit niciodată să renunțați. Asta înseamnă să fii o luptătoare, să refuzi să renunți indiferent 

cât de greu îți este. V-ați ambiționat să credeți că nimic nu este imposibil. Și ați reușit! 

 

Onorată audiență, 

 

Permiteți-mi să îmi îndrept atenția către familia acestei mari campioane, către oamenii despre 

care știu că i-au fost tot timpul alături. 

 

Doamnă și domnule Halep, vă felicit și vă mulțumesc pentru că ați crescut nu doar un mare 

sportiv, știind să cultivați talentul, dar și un om foarte curajos, muncitor, determinat, modest, 

sincer, cu o conduită exemplară atât pe teren, cât și în afara lui. Totodată, aș vrea să felicit și 

membrii echipei care vă sunt alături: antrenori, medici, sponsori și prieteni. 

 

Simona Halep este deja una dintre cele mai iubite sportive din toate timpurile. Prin tenisul pe 

care îl practică, cu atât de multă pasiune și dăruire, inspiră milioane de oameni din multe 

colțuri ale lumii. Mai mult, ea ajunge, într-un mod cu totul deosebit, la inimile copiilor și le 

sădește semințele încrederii și curajului. Prin puterea exemplului, reprezentați un foarte prețios 

model pentru tânăra generație. 

 

Dragă Simona, 
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Performanța deosebită la care ați ajuns, trebuie să recunoaștem, vă aparține în totalitate, 

dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Este păcat, și o spun cu mare regret, că astfel de 

talente nu primesc sprijinul cuvenit din partea autorităților statului. Cel mai elocvent exemplu 

este că ați câștigat un turneu disputat pe un teren cu iarbă, fără ca noi, în România, să avem 

măcar așa ceva. 

 

Mulți copii talentați renunță sau nu pot face performanță pentru că fie le lipsește sprijinul 

financiar, fie nu au condiții să se antreneze. Toate aceste lipsuri îi determină pe cei mai mulți 

să renunțe. Când ei se pierd, pierdem noi toți, pierde România. Exemplul pe care îl oferiți 

trebuie să impulsioneze autoritățile să gândească o strategie pentru a putea susține sportul 

românesc. 

 

În final, vă doresc să aveți parte de succes în tot ceea ce v-ați propus să faceți și să rămâneți 

la fel de atașată și fidelă valorilor în care credeți și pe care le promovați constant. De azi 

înainte, când spui Halep, spui România și când spui România, spui Halep! Vă felicit și vă 

mulțumesc!” 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SITE-UL MAE ARE O RUBRICA SPECIALA PENTRU VOTUL IN DIASPORA LA 

PREZIDENTIALE 

http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/site-ul-mae-are-o-rubrica-speciala-pentru-votul-in-

diaspora-la-prezidentiale-1571959 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat, pe pagina oficiala de internet, o rubrica speciala 

destinata informarii alegatorilor romani din strainatate asupra modalitatilor de exercitare a 

dreptului de vot la alegerile pentru presedintele Romaniei din 10 noiembrie. 

 

Potrivit unui comunicat MAE, adresa respectivei rubrici este: http://www.mae.ro/node/49479. 

 

In cadrul acestei sectiuni au fost publicate informatii utile cu privire la optiunile pe care le au 

alegatorii din afara tarii pentru a vota la alegerile prezidentiale: astfel, pe langa votul traditional 

(exprimat la orice sectie de votare), la alegerile pentru presedintele Romaniei din 10 

noiembrie, cetatenii romani aflati in strainatate au posibilitatea sa voteze prin corespondenta si 

sa solicite infiintarea de sectii de votare in strainatate. 

 

MAE subliniaza ca atat alegatorii romani care doresc sa voteze la alegerile prezidentiale din 

acest an prin corespondenta, cat si cei care doresc sa voteze la o sectie de votare din 

strainatate organizata ca urmare a solicitarilor din Registrul electoral, trebuie sa se inregistreze 

online pe portalul www.votstrainatate.ro, creat si administrat de Autoritatea Electorala 

Permanenta. Acesta cuprinde doua sectiuni: "Alegator in strainatate la o sectie de votare" si 

"Alegator in strainatate prin corespondenta". 

 

Formularele de inregistrare vor fi active pana in data de 11 septembrie, potrivit prevederilor 

legale, puncteaza MAE. 

 

http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/site-ul-mae-are-o-rubrica-speciala-pentru-votul-in-diaspora-la-prezidentiale-1571959
http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/site-ul-mae-are-o-rubrica-speciala-pentru-votul-in-diaspora-la-prezidentiale-1571959
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Astfel, detaliaza ministerul, alegatorul roman care opteaza sa voteze in strainatate la o sectie 

de votare va completa un formular online, in care va inscrie numele, prenumele, codul numeric 

personal, localitatea si statul in care opteaza sa voteze si va anexa copia scanata sau 

fotografia actului de identitate. O sectie de votare poate fi infiintata la cererea a minimum 100 

de cetateni din aceeasi localitate sau dintr-un grup de localitati, cu conditia ca statul respectiv 

sa isi dea acordul pentru organizarea sectiei respective. 

 

Alegatorul care doreste sa se inscrie pentru votul prin corespondenta trebuie sa completeze un 

formular online, in care sa mentioneze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de 

domiciliu sau resedinta, adresa de e-mail, precum si optiunea de transmitere in tara sau la 

reprezentanta diplomatica a votului exprimat prin corespondenta. La acest formular, alegatorul 

trebuie sa anexeze copia scanata sau fotografia actului de identitate si a documentului care 

dovedeste dreptul de sedere in statul respectiv, eliberat de autoritatile straine. 

 

Lista documentelor care dovedesc dreptul de sedere in strainatate este cuprinsa in anexa 

Ordinului MAE nr. 500/2016 privind documentele care atesta resedinta in strainatate in 

vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, care poate fi 

consultata la urmatoarea adresa online: 

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/anexa_ordinul_500_forma_c

onsolidata.pdf. 

 

Dupa finalizarea procedurii de preinregistrare pe portal, alegatorul va primi un e-mail de 

control, pe care trebuie sa-l confirme, in caz contrar validarea inregistrarii neputandu-se 

realiza. Validarea inregistrarii alegatorului din strainatate se face de catre Autoritatea 

Electorala Permanenta, in termen de cinci zile de la confirmarea, de catre acesta, a email-ului 

de control. 
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MAE reaminteste cetatenilor romani cu drept de vot aflati in strainatate ca la alegerile 

prezidentiale din acest an sectiile de votare organizate in afara tarii vor fi deschise timp de trei 

zile: vineri (in intervalul 12,00 - 21,00), sambata (intre orele 7,00 si 21,00) si duminica (de la 

7,00 la 21,00). 

 

Cetatenii romani cu drept de vot din strainatate pot sa voteze la orice sectie care va fi 

organizata in afara tarii pe baza unui act de identitate romanesc valabil in ziua votarii: cartea 

de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de 

identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, 

pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul 

simplu temporar, titlul de calatorie. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com  


