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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

     1. Ajutorul umanitar medical din România a ajuns la Chișinău 

     2. După 30 de ani …  

     3. La Cernăuți se desfășoară Școala jurnalistului român. Prima săptămână – dedicată 

dicției 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. Controalele la frontiera germană, prelungite până pe 15 mai. Se intră numai cu „motiv 

întemeiat” 

5. Voluntarii orădeni care au mers în misiune în Italia: “Am fost primiţi de italieni cu o 

incredibilă căldură” 

6. Austria extinde controalele la frontieră până la 31 mai, nou ardin al Ministerului de 

Interne 

7. Informații utile pentru cetățenii români din Canada care călătoresc în România sau cei 

care vin din România în Canada 

8. Coronavirus: Spania extinde starea de urgenţă pentru încă două săptămâni 

III. ACTUALITATE 

9. În Registrul electoral, doar 700.000 de cetățeni români cu drept de vot figurează cu 

domiciliul în străinătate 

10. 9 Mai 2020 - România celebrează Ziua Europei. Semnificația zilei 

11.  2.444 de români din străinătate - confirmaţi ca infectaţi cu noul coronavirus; numărul 

deceselor în diaspora rămâne 96 

12.  30 de romani blocati din cauza pandemiei in Liban si Iordania au fost repatriati 
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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 

 

https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-48e0b87a3eb8
https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-48e0b87a3eb8
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AJUTORUL UMANITAR MEDICAL DIN ROMÂNIA A AJUNS LA CHIȘINĂU 

https://www.timpromanesc.ro/ajutorul-umanitar-medical-din-romania-a-ajuns-la-chisinau/   

De către Antuanela Rosioru  

 

 

Ajutorul medical în valoare de 3,5 milioane de euro oferit de România a ajuns astăzi în 

Republica Moldova. De la vama Leușeni, convoiul cu 20 de camioane pline cu medicamente și 

echipamente necesare în lupta cu  COVID-19 a ajuns la Chișinău. 

În Vama Leușeni și pe traseul spre Chișinău, dar și la podul din cartierul Telecentru, unde a 

avut loc ceremonia de prezentare a ajutorului, mai multe persoane au fluturat drapelul 

României și al Uniunii Europene.  

 

https://www.timpromanesc.ro/ajutorul-umanitar-medical-din-romania-a-ajuns-la-chisinau/
https://www.timpromanesc.ro/author/antuanela-rosioru/
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Convoiul a fost întâmpinat la intrarea în oraș de premierul de la Chișinău, Ion Chicu, care a 

fost huiduit de un grup de persoane nemulțumite că autorităție de la Chișinău nu au acceptat 

ca ajutorul din România să fie prezentat în centrul municipiului, în Piața Marii Adunări 

Naționale. Nemulțumit și vizibil deranjat de situația creată, ambasadorul României la Chișinău, 

Daniel Ioniță, a cerut grupului care scanda și fluiera pe margine să respecte momentul oficial, 

indiferent de opțiunile pe care le au. 

„Apreciem enorm generozitatea fraților noștri. E prima dată când vin să întâlnesc și să mă 

închin pentru un asemenea efort enorm oferit de frați pentru frați. Anume acum ne e foarte util 

suportul și umărul fraților de peste Prut. Să știți că nu m-am îndoit niciodată că România ne va 

ajuta”, a premierul Rep. Moldova. 

Ministrul Sănătății din România, Nelu Tătăru, a subliniat importanța relațiilor strategice dintre 

Chișinău și București:„Ca medic chirurg înțeleg foarte bine prin ce trec colegii mei. Suntem 

într-un moment în care România a arătat că a fost este cel mai apropiat partener al R. 

Moldova (…) Dincolo de limbă, istorie, cultura, suntem într-un parteneriat strategic. România 

va fi lângă Republica Moldova”, a spus Nelu Tătăru. 

La rândul său, Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Rep. 

Moldova a apreciat donația făcută de România: „Acest gest de sprijin pentru cetățenii țării 

noastre, pentru sistemul medical, care astăzi este pus la grea încercare, atât în Republica 

Moldova, cât și în România – este de neprețuit. Această pandemie ne-a învățat multe lecții, pe 

care trebuie să le însușim și să ne pregătim să facem față oricărui scenariu de evoluție a 

situației epidemiologice. Dar cel mai important ne-a demonstrat puterea și valoarea prieteniei 

dintre oameni și țări. Sincere mulțumiri din partea sistemului medical și a lucrătorilor medicali, 

care sunt în prima linie, la datorie”. 

Prima instituție care a beneficiat de echipamente și medicamente a fost Institutul de Medicină 

Urgentă, una din instituțiile care tratează pacienții cel mai grav afectați. Tot aici se află și o 

echipă de medici din România. 

Prezenți la ceremonii au fost și ministrul de Interne, Marcela Vela, senatorul Viorel Badea, 
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președintele Comisiei senatoriale pentru românii din afara granițelor, secretarul de stat DRRM, 

Ana Guțu. 

Primul lot de echipamente și medicamente din asistența umanitară acordată de România a 

fost donat Institutului de Medicină Urgență din Chișinău, moment la care a participat și 

președintele Rep. Moldova, Igor Dodon: 

”Prietenul la nevoie se cunoaște – este o vorbă care sună la fel în ambele părți ale Prutului, și 

în România și în Republica Moldova.  Vreau să salut aici doi membri ai guvernului român, să le 

mulțumesc personal și să transmit mulțumire dlui Iohannis. Ambele țări, ca și multe țări din 

lume, suntem într-o perioadă dificilă. Acest suport este cu atât mai important, când știm că nu 

este simplu la nimeni. Acest ajutor este unul din cele mai consistente ajutoare, din cele care au 

fost oferite Republicii Moldova. Mă bucură că acest suport vine după 10 ani de parteneriat 

strategic, înainte de ziua de mâine, Ziua Europei. Ce se întâmplă azi la Chișinău, se face 

istorie și este în spirit european. Sunteți bineveniți oricând aici, în Moldova”, a declarat Igor 

Dodon. 

Ajutorul medical din România constă în peste jumătate de milion de măști de protecție, 25.000 

de combinezoane, 5.000 de viziere, 5.000 ochelari de protecție, 200.000 de mănuși, 2.800 de 

cutii de medicamente, 10 izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă și 

aproximativ 80.000 de litri de alcool sanitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DUPĂ 30 DE ANI … 

https://www.timpromanesc.ro/dupa-30-de-ani/ 

 

Astăzi se împlinesc 30 de ani de când, la 6 mai 1990, a avut loc primul “pod de flori” peste râul 

Prut, în cadrul manifestărilor de deschidere a frontierelor cu Republica Sovietică Socialistă 

(RSS) Moldovenească. 

“Podul de flori” este denumirea unei acţiuni derulate pe malurile râului Prut la începutul anilor 

’90 ai secolului XX, ca simbol al frăţiei, dorinţei de apropiere şi istoriei comune a României şi 

Republicii Moldova. La aceste evenimente au fost lansate flori pe apa Prutului, de pe ambele 

maluri, detaliu ce a dat numele manifestării respective. 

La 30 de ani distanță de ”Podul de Flori de pe Prut”, un convoi de 20 de camioane cu 

echipamente sanitare oferite de România Republicii Moldova pentru sprijinirea în lupta 

împotriva epidemiei de COVID-19 pleacă din Piaţa Victoriei și va trece Prutul. 

Potrivit unei informări a Guvernului, convoiul format din 20 de camioane se va deplasa din 

rondul din Piaţa Victoriei în direcţia DN1, pe Bulevardul Aviatorilor. 

La eveniment urmează să mai ia parte ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Afacerilor 

Interne, Marcel Vela, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, şi şeful 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Dan-Paul Iamandi. 

Săptămâna trecută, 42 de medici și asistenți medicali au plecat într-o “misiune umanitară 

fraternă” în Republica Moldova pentru a ajuta în lupta împotriva pandemiei de COVID-19. În 

https://www.timpromanesc.ro/dupa-30-de-ani/
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același context, ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a efectuat o vizită la Chișinău, 

unde a avut întrevederi cu omologul său și cu prim-ministrul Ion Chicu, cu ocazia împlinirii a 

zece ani de la semnarea Parteneriatului Strategic bilateral pentru integrarea europeană a 

Republicii Moldova. Totodată, la Chișinău au fost trimise echipamente de protecţie (3.000 de 

combinezoane de protecţie, 6.000 de măşti medicale, 6.000 măşti chirurgicale, 11.500 perechi 

mănuşi, 1.000 viziere şi 10 izolete. 

Miercuri, 6 mai, începând cu ora 17:00, urmăriți o ediţie specială a emisiunii Obiectiv Comun, 

un duplex TVR MOLDOVA -TVR IAŞI, despre Podul de Flori și ecoul evenimentului după 30 

de ani, anunță TVR Moldova. 

MĂRTURII ŞI IMAGINI INEDITE LA TVR MOLDOVA 

Acum 30 de ani, în data de 6 mai 1990, în cadrul acţiunii Podul de Flori de pe Prut, peste un 

milion de români au trecut de o parte şi de alta a Prutului fără vize şi au sărbătorit revederea 

cu rudele, apropiaţii, prietenii, după o jumătate de secol de dezbinare. 

 

Acţiunea “Podul de Flori de pe Prut” a fost organizată în opt puncte de frontieră de Liga 

culturală pentru unitatea românilor de pretutindeni, Asociaţia culturală Bucureşti-Chişinău şi 

Frontul Popular din Moldova. Oamenii de cultură şi politicienii de pe ambele maluri ale Prutului 

au făcut posibil ca românii să-şi revadă fraţii de sânge şi să se îmbrăţişeze în libertate. 

 sursa foto: TVR Moldova 
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ION HADÂRCĂ, preşedinte Frontul Popular din Moldova 1989 – 1992 

“Ideea unui Pod de Flori a venit în cadrul şedinţelor executive ale Frontului Popular, acolo s-a 

copt ideea. Iniţial, intelectualul român Gavrilă Copil propusese denumirea de Pod de cuget şi 

simţire românească. În momentul în care discutam formula în care se va întâmpla, ne-a 

contactat şi Victor Crăciun, preşedintele Ligiii Culturale a Românilor de Pretutindeni.  A fost 

ceva cutremurător. Îmi amintesc un singur episod, când de partea noastră, din stânga Prutului, 

la trecerea de la Albiţa spre Vaslui s-a făcut o scenă improvizată şi aveau loc diferite 

spectacole, concerte, cântece, se produceau discursuri, scrisori, chemări. Cântau Ion şi Doina 

Alde Teodorovici ”Maluri de Prut” şi alte piese frumoase cu lacrimi în ochi. Oamenii pe pod se 

strigau, se chemau unii pe alţii, îşi împărtăşeau emoţiile.  După Podul de Flori, când s-au făcut 

totalurile, s-a constatat că peste un milion de oameni au trecut de pe o parte şi de alta. În 

pofida pronosticurilor sovieticilor că vor fi încălcări, că vor fi excese, conflicte, nu a fost nicio 

abatere. totul a trecut în mod paşnic, absolut miraculos.” 

În aceeaşi zi, o delegaţie de parlamentari din stânga Prutului, din care a făcut parte şi preotul 

Petru Buburuz, a vizitat municipiul Iaşi. 

PETRU BUBURUZ, preot, paroh Biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Chişinău 

,,Cu câteva zile înainte de eveniment domnul primar Nicolae Costin m-o invitat să merg cu ei 

la Iaşi. Era o delegaţie mare şi multă lume era. La Ungheni ne-am aranjat în faţa podului apoi 
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am mers chiar pe calea ferată, pe pod. Acolo ne-a întâlnit delegaţia de la Iaşi. 

În acea zi s-a distrus un perete precum zidul Berlinului, parcă se deschidea o epocă nouă. Eu 

am trecut înainte acel pod cu trenul şi era foarte securizat, dar iată că noi îl treceam liber. 

Entuziasmul era la tot poporul, că se petrece ceva deosebit care e spre binele nostru.”  

SOFIA VICOVEANCA , interpretă, participantă la Podul de Flori, frontiera Ungheni 

“Nici nu ştiu cum au trecutacei 30 de ani…Invitatăfiind de formaţia „Lăutarii” şi maestrul 

Nicolae Botgros, am descoperit o lume pe care am asemuit-o cumva cu amarul meu. M-a 

frapat că mulţi oameni – neamuri, verişori se ştiau, dar nu se văzuseră niciodată. Şi am fost 

martoră cum se strigau: “Să ştii că sunt cu băsmăluţă roşie sau cu băsmăluţă verde”…Au 

întins feţe de mese cu de-ale gurii şi dintr-o parte şi din alta. Nici nu ştiu dacă au gustat din 

acele bucate pentru că ochii, obrajii lor erau scăldaţi în lacrimi…Uneori nu sunt cuvinte să 

descrii nişte stări care te apasă de ani şi ani de zile.” 

Locuitorii satelor de pe malul Prutului au primit la casele lor vizitatori de peste Prut şi au 

sărbătorit ceea ce părea a fi un miracol. 

NICOLAE RADU, locuitor satul Sculeni, Ungheni, Republica Moldova 

“Noi ne-am întâlnit la Podul de Flori cu toate neamurile.În acea duminică de 6 mai eu încasă 

am avutpeste 30 de oaspeţi. Neamurilemele au venit cu cunoscuţi de-ai lor. Oamenisimpli, 

oameni de la ţarăşieişinoi. Nu vă pot spunecâtăbucurie am avutînsuflet.Vorbeau de bine, căo 

să ne unim, căvom fi împreună.” 

VASILE-CĂTĂLIN RĂUS, locuitor satul Victoria, judeţul Iaşi 

“A fost o întâlnirede suflet. Erau mulţi care îşicăutau rudele, a fost foarte emoţionant. Pentru 

mine a fost o bucurie sufletească ca să văd pentru ce au luptat bunicii mei.” 

Jumătate de secol, Prutul i-a despărţit pe români, dar în acea zi conştiinţa, credinţa, spiritul n-

au avut hotare. Podul de Flori a generat multe alte poduri, precum cele de prietenie, de 

dragoste, de colaborări în diverse domenii. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LA CERNĂUȚI SE DESFĂȘOARĂ ȘCOALA JURNALISTULUI ROMÂN. PRIMA 

SĂPTĂMÂNĂ – DEDICATĂ DICȚIEI 

https://rgnpress.ro/2020/05/07/la-cernauti-se-desfasoara-scoala-jurnalistului-roman-prima-saptamana-dedicata-

dictiei/ 

 

 

Până în data de 14 mai la Cernăuți are loc cea de a doua ediție a Școlii jurnalistului român, 

inițiată acum 3 ani de Centrul Media BucPress – asociația jurnaliștilor români din Ucraina, 

transmite Bucpress, preluat de Romanian Global News. 

25 de jurnaliști, studenți și un elev din regiunea Cernăuți s-au înscris la cursurile de dicție 

desfășurate pe parcursul primei săptămâni a cursurilor de jurnalism. Dacă în 2017 jurnaliștii 

români care s-au înscris la training (reprezentanți ai presei scrise, online, radio și tv din 

Cernăuți, studenți) au avut posibilitatea să discute cu câțiva jurnaliști profesioniști din România 

despre cele mai bune tehnici media pentru o presă de calitate, ediția din 2020 a Școlii 

jurnalistului român este cu mult mai diversă datorită sprijinului oferit de Institutul Cultural 

Român în cadrul proiectului „Ateliere de perfecționare pentru jurnaliști la Cernăuți”. 

Trainerii Carmen Ivanov, Ion Alexandru și Mihai Crăciun învață de ani de zile pe cei mici și 

mari cum se prezintă știrile de televiziune și radio, cum se pronunță corect și cu intonație, care 

e postura corectă în fața camerei și cum putem să ne stăpânim emoțiile în momentele dificile. 

https://rgnpress.ro/2020/05/07/la-cernauti-se-desfasoara-scoala-jurnalistului-roman-prima-saptamana-dedicata-dictiei/
https://rgnpress.ro/2020/05/07/la-cernauti-se-desfasoara-scoala-jurnalistului-roman-prima-saptamana-dedicata-dictiei/
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La cursuri s-au înscris studenți de la Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității 

Naționale din Cernăuți, de la Colegiul Biblic din Cernăuți, o elevă de la CIE Buda Mare, 

regiunea Cernăuți, jurnaliști de la Radio Bucovina, Radio Cernăuți, Radio Ucraina 

Internațional, Agenția BucPress din Cernăuți, revista „Glasul Bucovinei”, Radio Tisa FM 

(regiunea Transcarpatia), BucPress TV, ziarul „Glasul Nordului” (județul Botoșani), portalul 

Asociației „Casa Mării Negre” (Constanța) și portalul Asociației Identitate Culturală 

Contemporană (București) – ultimele trei entități asociative și de presă, partenere ale Centrului 

Media BucPress, publică știri și analize despre situația românilor din Ucraina. 

Participanții la școala jurnalistului român iau parte cu mare interes la cursurile de dicție 

coordonate de Carmen Ivanov, unul dintre cei mai cunoscuți traineri de dicție din România, 

care a antrenat peste 20.000 de persoane în ultimii 13 ani pe zona de dicție, voice over și 

public speaking. Carmen Ivanov este trainer acreditat ANC (CNFPA) și a vorbit peste 15.000 

de ore în faţa microfonului de radio şi cel puţin 50% din vremea asta a dedicat-o știrilor. 

Carmen Ivanov este autorul singurului manual de dicție din România, „Șase sași în șase sași”, 

și a manualelor de dicție pentru copii „Străfurnica”. 

În a doua săptămână a cursurilor, la solicitarea jurnaliștilor români din Ucraina, Marian Voicu 

va prezenta o serie de prelegeri pe tema politicilor editoriale și tehnicilor de identificare / 

combatere a știrilor false, fiind autorul unei lucrări de referință în spațiul românesc „Matrioșka 

mincinoșilor. Fake news, manipulare, populism”. 

Atelierele de presă se desfășoară în regim online, prin Zoom, iar doritorii (studenți, jurnaliști, 

profesori, blogeri) se pot înscrie la cea de a doua săptămână a cursurilor (pentru a doua 

săptămână nu va funcționa regula numărului de locuri limitate), la următoarele date de contact: 

maringherman2014@gmail.com, bucpress@hotmail.com, vitalie_cernauti@yahoo.com, 

+380680865524 

La prelegerile lui Marian Voicu, pe lângă cei 25 de studenți și jurnaliști, s-au înscris manageri 

de presă și jurnaliști de la „Monitorul bucovinean”, „Septentrion literar”, „Euromedia Bucovina”, 

„Valea Prutului”. 
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Programul săptămânii II a Școlii jurnalistului român din Cernăuți 

Luni, 11 mai 

15:30 – 17:50: 

Prelegere introductivă de Marin Gherman: „Provocări pentru publicațiile de limba română în 

Ucraina” 

Prelegere susținută de Marian Voicu: „Managementul conținutului editorial” 

Marți, 12 mai 

15:30 – 17:50: Prelegere susținută de Marian Voicu: „Trasarea direcțiilor editoriale” 

Miercuri, 13 mai 

15:30 – 17:50: Prelegere susținută de Marian Voicu: „Combaterea știrilor false” 

Joi, 14 mai 

15:30 – 17:50: Timp rezervat pentru recuperarea componentelor prelegerilor datorate unor 

eventuale dificultăți tehnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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CONTROALELE LA FRONTIERA GERMANĂ, PRELUNGITE PÂNĂ PE 15 MAI. SE INTRĂ 

NUMAI CU „MOTIV ÎNTEMEIAT” 

https://ziarulromanesc.de/germania/controalele-la-frontiera-germana-prelungite-pana-pe-15-mai-se-intra-numai-

cu-motiv-intemeiat/ 

 

Ministrul federal de Interne, Horst Seehofer, a extins luni controalele impuse la frontiera 

germană din cauza pandemiei de coronavirus. Regulamentul este acum valabil până la 

jumătatea lunii, moment în care ar putea exista primele deschideri. 

Prin urmare, controalele la frontiera cu Austria, Elveția, Franța, Luxemburg și Danemarca, 

introduse din cauza pandemiei, continuă până pe 15 mai. 

Controalele au fost introduse la mijlocul lunii martie pentru a încetini răspândirea 

coronavirusului. De atunci, persoanele care nu sunt germane și nici rezidente în această țară 

pot veni în Germania doar dintr-un „motiv întemeiat”. 

Cetățenii UE care călătoresc prin Germania spre țara de origine și conducătorii de camioane 

au voie să intre în țară. Intrarea este limitată la anumite treceri de frontieră, informează BR24. 

Conform situației actuale, primele deschideri pot avea loc pe 15 mai. De exemplu, premierul 

landului Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), a convenit cu ministrul federal de Interne 

ca frontiera cu Danemarca să se deschidă treptat de la mijlocul lunii mai. 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne german a precizat că măsura a fost luată în 

coordonare cu Comisia Europeană. “Bineînţeles, suntem ghidaţi de spiritul european, în sensul 

https://ziarulromanesc.de/germania/controalele-la-frontiera-germana-prelungite-pana-pe-15-mai-se-intra-numai-cu-motiv-intemeiat/
https://ziarulromanesc.de/germania/controalele-la-frontiera-germana-prelungite-pana-pe-15-mai-se-intra-numai-cu-motiv-intemeiat/
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de a nu acţiona necoordonat sau unilateral”, a declarat el. 

Mai multe ţări din spaţiul Schengen au impus controale de urgenţă la frontiere, într-o tentativă 

de a limita propagarea coronavirusului. 

La rândul ei, Polonia a extins controalele la frontierele cu Germania, Cehia, Slovacia şi 

Lituania până pe 13 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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VOLUNTARII ORĂDENI CARE AU MERS ÎN MISIUNE ÎN ITALIA: “AM FOST PRIMIŢI DE 

ITALIENI CU O INCREDIBILĂ CĂLDURĂ” 

https://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/voluntarii-oradeni-care-au-mers-in-misiune-in-italia-

am-fost-primiti-de-italieni-cu-o-incredibila-caldura/ 

 

 

Între cei 14 voluntari care au participat la prima misiune medicală internaţională în Italia grav 

afectată de pandemie, se aflau și patru orădeni, Alexandra Pop, dr. Dragoş Botea, dr. Monica 

Dacz şi dr. Alin Suciu. „Bihoreanul ” publică amintirile emoționante ale celor patru din Italia. . 

Dr. Alin Suciu, de la UPU-SMURD Bihor, a aflat că se caută voluntari de la şeful unităţii, dr. 

Hadrian Borcea, şi n-a stat pe gânduri. Voluntar la SMURD încă de la 16 ani în oraşul natal, 

Târgu Mureş, Alin a devenit orădean prin căsătorie, iar de-a lungul anilor a avut prilejul să 

călătorească în Italia, ba şi să înveţe limba. “N-am ezitat nicio clipă. Era nevoie de solidaritate, 

de umanitate”, a povestit el. 

La fel a procedat şi colega sa, dr. Monica Dacz. “Ştiam situaţia dramatică de acolo, dar şi că 

mai sunt 2-3 săptămâni până să devină serioasă şi la noi. În 10 minute am dat răspunsul: da!”, 

spune doctoriţa. “Am învăţat de acum câţiva ani cum să acţionăm în pandemii, când a fost 

criza Ebola. Ne-am antrenat inclusiv cu echipamentele de protecţie”, adaugă Monica, membră 

https://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/voluntarii-oradeni-care-au-mers-in-misiune-in-italia-am-fost-primiti-de-italieni-cu-o-incredibila-caldura/
https://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/voluntarii-oradeni-care-au-mers-in-misiune-in-italia-am-fost-primiti-de-italieni-cu-o-incredibila-caldura/
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USAR (Urban Search and Rescue România), echipă de elită pregătită să acţioneze inclusiv în 

cazuri de atacuri chimice şi biologice, care a intervenit cel mai recent în Albania, după 

cutremurul din noiembrie. 

 

“Eu am vrut să plec încă dinainte să se declare starea de urgenţă la noi, dar nu am putut. 

Aveam colegi şi prieteni medici în Milano, de la care am primit ghiduri terapeutice, voiam să le 

întorc ajutorul”, mărturiseşte şi dr. Dragoş Botea, de la secţia ATI a Spitalului Judeţean. 

Gestul său e cu atât mai meritoriu cu cât i s-a făcut o ofertă să lucreze, pe bani mulţi, într-un 

spital din Marea Britanie, unde presta înainte de pandemie câte o săptămână în fiecare lună 

pentru a-şi rotunji veniturile, deoarece acasă are contract cu Judeţeanul doar pentru gărzi. 

Asistenta Alexandra Pop, colegă de secţie, a fost şi ea special motivată: în 2004-2005 a lucrat 

într-un spital de lângă Milano. “Nici măcar nu m-am consultat cu familia. Am răspuns apelului, 

apoi i-am anunţat şi pe ai mei”, spune femeia, mamă a trei băieţi. “Am vrut să le fiu un model şi 

lor”, argumentează Alexandra. 

Fiecare dintre cei patru are un destin aparte. Dacă Dragoş (39 ani) a preferat Oradea 

rămânerii în Marea Britanie, nici Alexandra nu e o asistentă oarecare: a absolvit Facultatea de 
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Medicină, iar acum, la 45 de ani, elaborează o teză de doctorat pe un subiect aplicat: 

“Particularităţi de îngrijire a bolnavului diabetic cu complicaţii cardiovasculare în ATI”. Alin, 38 

ani, “măritat” la Oradea, e divorţat şi are doi copii, cărora le-a putut dedica mai puţin timp decât 

profesiei. La 42 ani, Monica e nemăritată pentru că s-a consacrat şi ea meseriei, foarte rar 

având răgaz pentru celelalte pasiuni, speologia şi snowboardingul. 

 

Cei patru orădeni au plecat spre Italia pe 7 aprilie, cu un avion militar, de pe un aeroport de 

lângă Timişoara, aterizând tot pe un aerodrom militar, lângă Milano. 

Repartizaţi la spitalul din Lecco, un oraş cu 50.000 locuitori, au urmat un instructaj pentru a se 

familiariza cu circuitele şi procedurile, pe care aveau să le comunice apoi, zilnic, colegilor de 

acasă, de la Spitalul Judeţean şi cel Municipal. “Am fost primiţi de italieni cu o incredibilă 

căldură şi ne-au tratat permanent ca pe egalii lor”, spune dr. Suciu. 

Alin a primit o misiune de cea mai mare încredere, managementul bronhoscopic al pacienţilor 

Covid din toate cele cinci secţii ATI ale spitalului din Lecco, şi a coordonat toate manevrele 

specifice, de la bronho-aspiraţie la traheostomie aspirată, asistat adesea de Monica. 

“M-a impresionat înaltul profesionalism al medicilor şi asistentelor italieni. Ca să vă daţi seama, 

pacienţii Covid ajunşi la ATI pot fi extrem de instabili, acum sunt OK, dar după câteva ore pot fi 

la graniţa cu moartea. Pot avea sângerări intrapulmonare dramatice, obstrucţii pulmonare 

ciritice. Cu toate acestea, niciun pacient intubat nu avea nicio escară. Asistentele erau total 



18 

 
 
                  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, 

 

empatice cu toţi bolnavii, îi mângâiau şi le vorbeau cu tot dragul”, spune Alin (foto), care îşi 

aminteşte numele multor pacienţi, pomenindu-l pe Francisco, “un bătrânel foarte simpatic, care 

ne făcea semne prieteneşti cu mâna şi comunica pe tabletă cu cei de acasă pentru a-i 

îmbărbăta”. 

“În Italia, pe ATI munca de infirmier o fac asistentele”, confirmă Alexandra. “Eu însămi, o zi 

întreagă, am tăiat unghiile tututor pacienţilor. M-a impresionat calmul tuturor, de la medic şi 

asistenţi până la pacienţii conştienţi. Atmosfera din spital şi chiar cea din oraş nu semăna 

nicidecum cu cea descrisă de televiziunile noastre, care panichează oamenii. Ar trebui să nu 

difuzeze doar numărul îmbolnăvirilor şi deceselor, ci şi al vindecărilor, să spună şi lucrurile 

pozitive. În fond, nu bolnavii Covid sunt cel mai greu de îngrijit, ci pacienţii cu arsuri şi cu 

traume mari”, afirmă asistenta. 

Pe toată durata misiunii, n-au ştiut nici ce zi a săptămânii, nici ce dată a lunii era. “Practic, ziua 

noastră de lucru a fost de 18 zile”, spune dr. Dragoş Botea. “Singurele zile pe care le-am simţit 

speciale au fost de Paştele catolic, pentru că italienii au decorat holul spitalului, şi de Paştele 

ortodox, când am primit mesaje de acasă”, îşi aminteşte dr. Monica Dacz. 

Zi de zi, orădenii erau luaţi dimineaţa de la hotel şi seara târziu, după 8-14 ore, erau duşi 

înapoi cu un microbuz al municipalităţii, în rest toată şederea lor s-a rezumat la îngrijirea 

pacienţilor. Când au ajuns în spital erau 62, pe parcurs au pierdut doar doi, dar majoritatea s-

au făcut bine şi au avut reacţii emoţionante. “Un pacient a sesizat că nu sunt vorbitor nativ de 

italiană, iar un coleg de acolo i-a explicat că sunt român. I-au dat lacrimile şi m-a strâns de 

mână, m-a întrebat dacă putem face poze să le trimită familiei. Apoi ne-a pus cântecul 

“Insieme” (n.r. – Împreună), imnul Campionatului Mondial de Fotbal din Italia 1990, cel cu 

“unite Europe””, povesteşte Alin. 

Orădenii spun că nu s-au temut nicio clipă de pericolul infectării, chiar dacă acesta era real, 

pentru că, după cum spune Alin, “dacă eşti pregătit cu adevărat şi îţi iei măsurile de precauţie 

indicate în proceduri, te fereşti”. L-a impresionat, de altfel, bunul-simţ cu care medicii şi 

asistentele din Italia foloseau echipamentele de protecţie, fără risipă, raţional, precum şi faptul 
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că nu au avut “dezertori”. “E monstruos, ca medic, să fugi, să refuzi să-i ajuţi pe cei bolnavi, 

asta nu ţine de partea medicală, ci de caracter”. 

În spitalul din Lecco, au fost 384 cadre medico-sanitare infectate, iar 10 au decedat, dar 

nimeni nu s-a sustras de la muncă. “Cine face meseria asta nu o face cinstit decât din vocaţie”, 

întăreşte Alexandra, completată de Dragoş: “Noi, medicii, trebuie să facem totul pentru 

pacient”. 

Românii noştri au un singur regret. Că nu au putut vizita locurile, de o frumuseţe extraordinară. 

“Vedeam munţii dincolo de ferestrele spitalului, Lecco e pe marginea lacului Como, dar nu am 

avut timp de nicio vizită”, spune Dragoş. În schimb, pentru că au legat prietenii cu toţi confraţii 

italieni, făcând schimb de telefoane şi emailuri, ştiu că vor fi invitaţi din nou, de data asta ca 

turişti, după ce nenorocirea se va încheia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 
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AUSTRIA EXTINDE CONTROALELE LA FRONTIERĂ PÂNĂ LA 31 MAI, NOU ARDIN AL 

MINISTERULUI DE INTERNE 

https://ziarulromanesc.at/austria-extinde-controalele-la-frontiera-pana-la-31-mai-nou-ardin-al-ministerului-de-

interne/ 

 

 

Inițial, controalele reintroduse temporar la frontierele Austriei ar fi trebuit să se încheie pe 7 

mai. Măsura a fost extinsă acum. 

Din cauza crizei coronavirusului, Austria extinde controalele la frontieră în țările vecine până la 

31 mai. Acest lucru rezultă dintr-un nou ordin al Ministerului de Interne, anunță meinbezirk.at. 

Drept urmare, controalele la frontierele cu Germania, Italia, Elveția, Liechtenstein, Cehia și 

Slovacia sunt acum valabile până pe 31 mai. Controalele reintroduse la frontieră au fost inițial 

planificate doar până pe 7 mai. 

Verificările vor continua, de asemenea, la trecerea către Ungaria și Slovenia. Dacă doriți să 

intrați în Austria, puteți face acest lucru numai la anumite treceri de frontieră. Călătorii trebuie 

să aibă un certificat medical de sănătate care să confirme un test biologic molecular negativ 

pentru SARS-CoV-2. Certificatul de intrare nu trebuie să aibă mai mult de patru zile. 

Persoanelor care nu pot prezenta un astfel de certificat li se refuză intrarea. 

Țările vecine Austriei sunt, de asemenea, reticente în deschiderea frontierelor. Republica 

Cehă își va menține controalele la frontieră asupra Germaniei și Austriei până cel puțin pe 13 

https://ziarulromanesc.at/austria-extinde-controalele-la-frontiera-pana-la-31-mai-nou-ardin-al-ministerului-de-interne/
https://ziarulromanesc.at/austria-extinde-controalele-la-frontiera-pana-la-31-mai-nou-ardin-al-ministerului-de-interne/
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iunie. Decizia a fost justificată de lupta împotriva extinderii ulterioare a epidemiei. 

Ministrul german de Interne, Horst Seehofer (CSU), a prelungit controalele la frontierele 

germane până la jumătatea lunii mai. După cum a anunțat luni seara Ministerul de Interne, 

călătorii din Austria, Elveția, Franța, Luxemburg, Danemarca, Italia și Spania sunt încă afectați 

de controale. Nu au voie să intre în Germania „fără motive întemeiate”. 

Ministerul Afacerilor Externe din Austria avertizează împotriva călătoriilor în Italia din cauza 

răspândirii rapide a virusului corona (nivel de securitate 6). În prezent, intrarea în Italia este 

posibilă doar dintr-un „motiv valabil”. La intrare, călătorii trebuie să intre în carantină de 14 zile 

la domiciliu. 

În Elveția, intrarea este permisă numai cetățenilor elvețieni și Liechtenstein, precum și 

persoanelor rezidente în Elveția și navetiștilor transfrontalieri. O excepție este permisă doar în 

cazuri absolut necesare, cum ar fi decesul în familie. Există, de asemenea, controale la 

frontieră în Liechtenstein. Trecerea de frontieră între Austria și Slovenia este posibilă numai la 

un anumit număr de treceri de frontieră. Cetățenii austrieci și persoanele cu permis de ședere 

au voie să intre în Austria. Trebuie să înceapă imediat carantina la domiciliu auto-monitorizată 

de 14 zile și să completați o declarație corespunzătoare. Cetățenii sloveni, precum și non-

sloveni trebuie să petreacă un timp în carantină după intrarea în țară. Carantina este de șapte 

zile dacă un test COVID-19 care trebuie efectuat în ziua 7 este negativ. În caz contrar, 

carantina durează 14 zile. 

Doar cetățenii maghiari și cetățenii SEE cu permis de ședere maghiar au voie să intre în 

Ungaria. O obligație de carantină de 14 zile se aplică tuturor călătorilor. Există excepții pentru 

navetiști și trafic de tranzit. 

Frontierele Slovaciei vor rămâne deocamdată. Excepție fac navetiștii care lucrează în zona de 

frontieră de 30 de kilometri și îngrijitorii care lucrează la Viena, Austria Inferioară sau 

Burgenland, toți returnații din străinătate trebuie să rămână în carantină de stat timp de 14 zile. 

Fără o nouă ordonanță sau derogare de urgență, asistenții români nu pot trece frontiera în 

Austria. În Germania există o așteptare urgentă a personalului de îngrijire necesar. Negocierile 
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dintre Austria și România despre un prim tren cu îngrijitorii români sunt în prezent în plină 

desfășurare. ÖBB a declarat agenției austriece de presă că, cu condiția acordului ambelor 

guverne, primul tren ar putea ajunge luni, 11 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.at 
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INFORMAȚII UTILE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI DIN CANADA CARE CĂLĂTORESC ÎN 

ROMÂNIA SAU CEI CARE VIN DIN ROMÂNIA ÎN CANADA 

https://rgnpress.ro/2020/05/07/informatii-utile-pentru-cetatenii-romani-din-canada-care-calatoresc-in-romania-sau-

cei-care-vin-din-romania-in-canada/ 

 

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

pregătesc să călătorească în România sau cetățenilor români care călătoresc din România în 

Canada asupra unor informații necesare pentru deplasări, transmite corespondentul Romanian 

Global News din Ottawa, Cristina Marin. 

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

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

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

Update: 

Calendarul lunii mai: 

• Air Canada operează curse săptămânale pe următoarele relații: Montreal-Bruxelles (3 zboruri 

din 15 mai), Montreal–Frankfurt (4 curse), Montreal-Londra (3 zboruri din 16 mai), Montreal–

Paris (7 curse), Toronto–Frankfurt (7 curse), Toronto–Londra (7 curse), Toronto-Zurich (3 

zboruri), Vancouver–Londra (3 curse). 

• Update: KLM operează 3 curse pe săptămână pe ruta Toronto–Amsterdam. 

• Air France menține 3 zboruri pe săptămână Montreal-Paris (Charles de Gaulle). 

https://rgnpress.ro/2020/05/07/informatii-utile-pentru-cetatenii-romani-din-canada-care-calatoresc-in-romania-sau-cei-care-vin-din-romania-in-canada/
https://rgnpress.ro/2020/05/07/informatii-utile-pentru-cetatenii-romani-din-canada-care-calatoresc-in-romania-sau-cei-care-vin-din-romania-in-canada/
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• Ar putea fi reluate zborurile următorilor operatori: Lufthansa (din 17 mai), British 

Airways/Iberia (sfârșitul lunii mai), TAP Air Portugal (din 17 mai). 

Informațiile referitoare la zborurile transatlantice aflate încă în operare sunt supuse 

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

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

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

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

capitolul Canada). 

Prin OM nr. 10/2020 (https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/OM-10.pdf), au fost 

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

după cum urmează: 

Art.3 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici 

aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, 

pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020, până la data de 11 mai 

2020, inclusiv. 

(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, 

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

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

pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, 

inclusiv. 

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

pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, începând cu data de 3 

mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv. 

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

către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 zile, începând 

cu data de 5 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv. 

În ceea ce privește tronsonul de transport intra-european către România, recomandăm 
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cetățenilor români să ia cunoștință de măsurile restrictive impuse de statele europene, prin 

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

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

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

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

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

persoane, după cum urmează: 

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

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

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

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

Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență. 

În ceea ce privește tranzitul rutier intra-european prin mijloace proprii, atragem atenția 

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

frontierei dinspre Austria către Ungaria, precum și la tranzitarea Ungariei, ca urmare a 

măsurilor restrictive impuse de Ungaria. Recomandăm consultarea cu atenție a paginilor MAE 

de la adresele https://www.mae.ro/node/51901 și http://www.mae.ro/node/51934. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

după caz. Măsura a intrat în vigoare la 25 martie. Măsura carantinării se aplică pentru orice 
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persoană care sosește în România cu plecare dintr-un stat aflat în lista zonelor cu transmitere 

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

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

afectate-covid-19 – Canada nu face parte din zona roșie.Update: Măsura carantinării nu se 

aplică persoanelor care tranzitează aeroportuar state din zona roșie (este posibil ca autoritățile 

de frontieră să dispună carantinarea dacă tranzitul aeroportuar a depășit 24 ore sau a 

presupus ieșirea din aeroport în țara de tranzit din zona roșie). 

 

Informații utile pentru cetățenii români care revin în Canada din România 

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

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

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

stabilește că declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă: numele și prenumele, data 

nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura (în cazul în care 

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

deplasării se va menționa călătoria în Canada). 

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

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

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

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

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

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

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

nivel federal în contextul gestionării epidemiei se găsesc la 

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

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

infection/latest-travel-health-advice.html). 
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Autoritățile federale canadiene au stabilit obligația pentru orice călător de a purta mască non-

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

în tranzit). Nerespectarea obligației atrage, după caz, refuzul la îmbarcare sau aplicarea unei 

amenzi (până la 5000 CAD pentru persoanele fizice, până la 25.000 CAD pentru persoanele 

juridice). Măsura se aplică din 20 aprilie. 

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

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

în Canada ale cetățenilor români. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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CORONAVIRUS: SPANIA EXTINDE STAREA DE URGENŢĂ PENTRU ÎNCĂ DOUĂ 

SĂPTĂMÂNI 

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23980053-coronavirus-spania-prelungeste-starea-urgenta.htm 

Spania extinde starea de urgenţă impusă pentru a combate pandemia de coronavirus, pentru 

încă două săptămâni, începând de duminică, informează Agerpres citând Reuters. Măsura 

permite guvernului spaniol să controleze deplasările oamenilor în timp ce relaxează gradual 

izolarea naţională. 

 

Parlamentul a aprobat măsura miercuri, după ce prim-ministrul Pedro Sanchez, care conduce 

un guvern de coaliţie fragilă, a obţinut suficient sprijin din partea partidelor de opoziţie. 

Spania, unde peste 25.000 de oameni au murit din cauza Covid-19, se află în izolare încă din 

14 martie, iar actuala stare de urgenţă se încheie sâmbătă la miezul nopţii. 

Deşi situaţia se îmbunătăţeşte, Sanchez spune că este necesar să fie menţinute unele restricţii 

de circulaţie pentru a ţine infecţia la distanţă. 

 

 

 

 

 

Sursă: hotnews.ro 

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23980053-coronavirus-spania-prelungeste-starea-urgenta.htm
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ÎN REGISTRUL ELECTORAL, DOAR 700.000 DE CETĂȚENI ROMÂNI CU DREPT DE VOT 

FIGUREAZĂ CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE 

https://rgnpress.ro/2020/05/06/in-registrul-electoral-doar-700-000-de-cetateni-romani-cu-drept-de-vot-figureaza-

cu-domiciliul-in-strainatate/ 

 

Din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, 18.262.185 au domiciliul 

sau reședința în țară, iar 713.961 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport 

CRDS, transmite www.timpromanesc.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

Cei mai mulți români din afara granițelor sunt înregistrați în Rep. Moldova (228.829), urmați de 

cei din Germania (101.347), Italia (62.895) Statele Unite (60.189), Canada (43.603), Spania 

(41.459), Israel (38.699), Ungaria (27.063). În Tadjikistan, Ciad, Rwanda, Polinezia Franceză, 

Nepal, Sri Lanka, Jamaica, Guyana franceză, Comore și Antilele Olandeze în Registru 

Electoral figurează doar câte un singur cetățean român cu drept de vot. Registrul electoral este 

un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor 

români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. 

Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români 

cu domiciliul sau reședința în tara. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul 

electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara sunt primarii sau 

persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii. 

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 aprilie 

https://rgnpress.ro/2020/05/06/in-registrul-electoral-doar-700-000-de-cetateni-romani-cu-drept-de-vot-figureaza-cu-domiciliul-in-strainatate/
https://rgnpress.ro/2020/05/06/in-registrul-electoral-doar-700-000-de-cetateni-romani-cu-drept-de-vot-figureaza-cu-domiciliul-in-strainatate/
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2020 este de 18.976.146, cu 3.023 mai mulți față de ultima informare publică realizată de 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 martie 

2020 figurau în Registrul electoral 18.973.123 de alegători români. 

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral 

aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD). 

În perioada 1–30 aprilie 2020, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral 

următoarele radieri: 

22.438 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din 

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările 

ulterioare; 

101 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, 

referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea 

dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție. 

Un număr de 152 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării 

perioadei de radiere. 

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 17.511, aceștia fiind 

înscriși în Registrul electoral din oficiu, de Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza 

comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

Ca urmare a importului de date de la DEPABD, au apărut 7.899 de alegători noi, care au 

împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 aprilie 2020. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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9 MAI 2020 - ROMÂNIA CELEBREAZĂ ZIUA EUROPEI. SEMNIFICAȚIA ZILEI 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/9-mai-2020-romania-celebreaza-ziua-europei-semnificatia-zilei-1303992 

 

 

Pe 9 mai, în fiecare an, România celebrează Ziua Europei, zi dedicată păcii și unității 

europene. Data marchează ziua istorică în care a fost pronunțată declarația Schuman. În 

cadrul unui discurs ținut la Paris, în 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, 

Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să 

înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile Europei. 

Viziunea sa era de a crea o instituție europeană care să centralizeze și să gestioneze 

producția de cărbune și oțel. Un an mai târziu, a fost semnat tratatul care prevedea crearea 

unui astfel de organism. Propunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de 

temelie a Uniunii Europene. 

În 1985, liderii Comunităţii Europene, întruniţi în cadrul summitului de la Milano, au decis ca la 

data de 9 mai să fie sărbătorită Ziua Europei. 

De Ziua Europei, în 2020, instituțiile UE aduc un omagiu online numeroșilor europeni care, din 

solidaritate, îi ajută pe ceilalți europeni să facă față crizei cauzate de coronavirus. 

Primul pas în direcţia creării Uniunii Europene 

 

https://www.digi24.ro/stiri/externe/9-mai-2020-romania-celebreaza-ziua-europei-semnificatia-zilei-1303992
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Consiliul Europei a fost fondat la 5 mai 1949, și astfel, în 1964 a ales această dată pentru a 

celebra propria înființare. În 1985, Comunitățile Europene, care mai târziu au devenit Uniunea 

Europeană, au adoptat drapelul Europei folosit de Consiliul Europei până atunci, ca simbol 

propriu al comunităților. 

Cu toate acestea, liderii comunităților au decis să stabilească Ziua Europei la 9 mai 1950, în 

comemorarea Declarației Schuman. 

Tratatul de la Lisabona, care a înlocuit Constituția europeană, are o declarație a șaisprezece 

membri care susțin simbolurile europene. Parlamentul European a recunoscut oficial ziua de 9 

mai ca sărbătoare oficială în octombrie 200. 

La data de 9 mai 1950 s-a făcut primul pas în direcţia creării Uniunii Europene de astăzi. La 

Paris, în acea zi, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a citit în faţa presei 

internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi alte patru state europene să-şi 

pună în comun producţiile de cărbune şi oţel, aşezând astfel piatra de temelie a unei federaţii 

europene. 

Ministrul francez a propus atunci crearea unei instituţii europene supranaţionale, însărcinată cu 

gestionarea industriei cărbunelui şi oţelului, sector care constituia, la vremea respectivă, baza 

întregii puteri militare. Ţările la adresa cărora a fost lansat apelul aproape se distruseseră 

reciproc într-un conflict care a lăsat în urma sa pagube materiale imense şi un sentiment de 

dezolare. 

9 mai este celebrată în diferite forme în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene și în 

țările din jur, cum ar fi Turcia. Datorită naturii politice a zilei, au fost observate încercări de a 

educa oamenii despre Uniunea Europeană și discursuri în sprijinul integrării europene. 

Drapelul este un alt simbol cu un rol important în celebrarea zilei Europei. Deși există 

preferința de a sărbători ziua Europei pe 9 mai, având în vedere vizibilitatea mai mare a 

Uniunii Europene, 5 mai este încă celebrată în unele state europene datorită rolului Consiliului 

în apărarea drepturilor omului, democrației parlamentare și a statului de drept. În contrast, 

Declarația Schuman a fost doar o propunere de unire a industriilor de cărbuni și oțel ale 
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Franței și Germaniei. 

Din anul 2003, Ucraina sărbătorește Ziua Europei în cea de-a treia sâmbătă a lunii mai. 

Cine a fost Robert Schuman 

Robert Schuman s-a născut în 1886 în Luxemburg, dar a devenit cetăţean german când 

regiunea în care locuia a fost anexată de Germania. În 1919, după Primul Război Mondial, a 

devenit şi cetăţean francez, când regiunile Alsacia şi Lorena au fost restituite Franţei. 

A studiat economia, dreptul, filosofia politică, teologia şi statistica la universităţile din Bonn, 

Berlin, Munchen şi Strasbourg, înainte de Primul Război Mondial. Nu s-a putut înrola în armată 

din motive medicale, dar a devenit activ în spaţiul politic, urmând să îşi înceapă cariera de 

după război ca membru al Parlamentului Francez. 

În 1939, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, Schuman a devenit ministru adjunct în 

guvernul francez. A fost un membru activ al rezistenţei franceze din timpul războiului, reuşind 

cu greu să scape de deportarea în lagărul de concentrare de la Dachau din Bavaria. A rămas 

ascuns timp de trei ani în zona „liberă” a Franţei, fiind dat în urmărire contra unei sume de 

100.000 de mărci. De asemenea, a refuzat invitaţia generalului de Gaulle, aflat în exil în 

Anglia, dorind să rămână împreună cu francezii ocupaţi de nazişti. 

După război, Schuman a ocupat o serie de funcţii cu nivel înalt, devenind pe rând ministru al 

finanţelor, prim-ministru, ministrul afacerilor externe şi ministru al justiţiei. A fost unul dintre cei 

mai importanţi negociatori în ceea ce priveşte crearea unor tratate şi iniţiative precum Planul 

Marshall – primul plan de reconstrucţie a Europei conceput de SUA, Organizaţia Tratatului 

Atlanticului de Nord (NATO) şi Consiliul Europei – cea mai mare organizaţie în materie de 

drepturi ale omului de pe continent. Astfel, Schuman punea treptat baza unificării Europei. 

Una dintre cele mai mari dorinţe ale lui Schuman a fost ca războiul să devină „nu doar de 

neconceput, ci practic imposibil”, având să îşi facă simţite gândurile prin declaraţia care îi 

poartă numele, în care le-a propus Germaniei şi celorlalte state europene să conlucreze pentru 

unificarea intereselor economice. 
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În 1958, Schuman a devenit primul preşedinte al instituţiei care a precedat Parlamentul 

European, organismul cu puteri legislative al UE. După ce şi-a părăsit funcţia, Parlamentul i-a 

acordat titlul de „părinte al Europei”, iar ziua în care a prezentat faimoasa declaraţie a fost 

declarată „Ziua Europei”. De altfel, pentru a onora munca de pionierat în ceea ce priveşte Visul 

Europei Unite, zona din Bruxelles unde îşi au sediul mai multe instituţii ale Uniunii Europene îi 

poartă numele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: digi24.ro 
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2.444 DE ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE - CONFIRMAŢI CA INFECTAŢI CU NOUL 

CORONAVIRUS; NUMĂRUL DECESELOR ÎN DIASPORA RĂMÂNE 96 

https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/05/08/gcs-2-444-de-romani-din-strainatate-confirmati-ca-infectati-cu-noul-

coronavirus-numarul-deceselor-in-diaspora-ramane-96--501605 

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) transmite vineri că 2.444 de români din străinătate au 

fost confirmaţi ca infectaţi cu noul coronavirus, iar numărul deceselor cetăţenilor români din 

afara ţării din cauza COVID-19 a rămas 96. 

Din cei 2.444 de cetăţeni confirmaţi ca infectaţi cu SARS-CoV-2, 1.387 sunt în Italia, 560 în 

Spania, 29 în Franţa, 329 în Germania, 79 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în 

SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveţia, 2 în Turcia şi câte unul 

în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia şi Suedia. 

De la începutul pandemiei şi până la acest moment, 96 de cetăţeni români aflaţi în străinătate 

au murit: 29 în Italia, 19 în Franţa, 30 în Marea Britanie, 8 în Spania, 5 în Germania, 2 în 

Belgia, unul în Suedia, unul în Elveţia şi unul în SUA. 

Dintre cetăţenii români confirmaţi cu noul coronavirus, 21 au fost declaraţi vindecaţi: 9 în 

Germania, 8 în Franţa, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg şi unul în Tunisia. AGERPRES/(AS - 

autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat) 

GCS: 312 noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus; numărul total de îmbolnăviri - 

14.811 

GCS: 541 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii 

bolilor 

GCS: 14.382 de persoane - în carantină instituţionalizată; 20.989 - în izolare la domiciliu 

Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus - în Suceava (3.165) şi 

Bucureşti (1.445) 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 

https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/05/08/gcs-2-444-de-romani-din-strainatate-confirmati-ca-infectati-cu-noul-coronavirus-numarul-deceselor-in-diaspora-ramane-96--501605
https://www.agerpres.ro/sanatate/2020/05/08/gcs-2-444-de-romani-din-strainatate-confirmati-ca-infectati-cu-noul-coronavirus-numarul-deceselor-in-diaspora-ramane-96--501605
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30 DE ROMANI BLOCATI DIN CAUZA PANDEMIEI IN LIBAN SI IORDANIA AU FOST 

REPATRIATI 

http://m.ziare.com/stiri/30-de-romani-blocati-din-cauza-pandemiei-in-liban-si-iordania-au-fost-repatriati-1610232-

font3 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca joi a fost facilitata revenirea in tara a 20 de 

cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Liban si a 10 cetateni romani care se aflau 

pe teritoriul Regatului Hasemit al Iordaniei. Ei erau blocati in cele doua state din cauza 

pandemiei. 

"In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani 

aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a 

transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul 

Afacerilor Externe informeaza ca in cursul diminetii de astazi a fost facilitata revenirea in tara a 

20 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Liban si a 10 cetateni romani care 

se aflau pe teritoriul Regatului Hasemit al Iordaniei, ca urmare a demersurilor comune ale 

Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor 

si ale Ministerului Afacerilor Interne", anunta, joi seara, MAE. 

Demersurile autoritatilor romane au permis, de asemenea, facilitarea repatrierii a trei cetateni 

bulgari si a trei cetateni sarbi care si-au continuat ruta catre tarile de destinatie, cat si revenirea 

in tara de resedinta a noua cetateni libanezi, cinci cetateni iordanieni si a unui cetatean 

http://m.ziare.com/stiri/30-de-romani-blocati-din-cauza-pandemiei-in-liban-si-iordania-au-fost-repatriati-1610232-font3
http://m.ziare.com/stiri/30-de-romani-blocati-din-cauza-pandemiei-in-liban-si-iordania-au-fost-repatriati-1610232-font3
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etiopian, rezidenti in Romania. 

Repatrierea a fost asigurata cu o cursa aeriana speciala operata de compania Tarom, pe ruta 

Bucuresti-Beirut-Amman-Bucuresti. 

De asemenea, cu aceeasi cursa aeriana, pe ruta Bucuresti - Beirut, a fost facilitata repatrierea 

si pentru 91 de cetateni ai Republicii Liban, care se aflau pe teritoriul Romaniei. 

"MAE reinnoieste cu fermitate apelurile facute anterior privind evitarea oricaror calatorii externe 

care nu sunt absolut esentiale. Astfel de calatorii pot antrena riscuri majore, periclitand 

siguranta cetatenilor si posibilitatea acestora de revenire in tara", precizeaza sursa citata. 

 De asemenea, MAE face apel la cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate de 

a respecta cu strictete recomandarile autoritatilor din aceste state si subliniaza ca deplasarile 

catre Romania trebuie complet evitate in aceasta perioada. 

"Toate aceste deplasari sunt tot mai mult afectate de restrictiile impuse de statele de tranzit, 

care determina ca posibilitatile de asistenta din partea autoritatilor romane sa se reduca in 

mod considerabil, din ce in ce mai mult, si pot constitui un factor suplimentar de propagare a 

infectiei cu COVID-19, punand astfel in pericol siguranta cetatenilor romani in cauza si a celor 

de acasa", arata MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 


