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”ROMÂNII DIN TIMOC LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE” 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-timoc-la-100-de-ani-de-la-marea-unire/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, în parteneriat cu Comitetul 

pentru Drepturile  Omului Negotin (Odbor Za Ljudska Prava Negotin), prin Timoc Press, va 

realiza un film documentar despre românii din Timocul sârbesc, în contextul Centenarului Marii 

Uniri. 

 

Realizarea filmului documentar va contribui la creşterea gradului de informare a românilor din 

Ţară, din Valea Timocului, dar şi din alte comunităţi istorice, precum şi din diaspora, cu privire 

specificul comunităţii de români din Serbia de Răsărit şi va facilita accesul specialiştilor, 

factorilor decizionali şi instituţiilor de profil de la Bucureşti, dar şi din afara României, la o serie 

de explicaţii în legătură cu particularităţile acestei comunităţi. Conştientizarea unei continuităţi 

a memoriei istorice, comune tuturor românilor este un alt element vizat de proiect. Filmările au 

loc în perioada 25 mai – 25 iulie 2018. 

 

Proiectul are loc în contextul marcării Zilei Românilor de Pretutindeni, se înscrie printre 

acţiunile dedicate Centenarului Marii Uniri şi se încadrează în Planul de activităţi pentru anul 

2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni – Program strategic – 

Spaţiul cultural comun românesc – Centenar Marea Unire 1918 – 2018. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-timoc-la-100-de-ani-de-la-marea-unire/
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ZIUA COPILULUI SĂRBĂTORITĂ DE INSTITUTUL HISPANO ROMÂN LA CASTELLON, 

PRIN EVENIMENTUL „ROMÂNI ÎN EUROPA – COPII UNIŢI PRIN CENTENAR“ 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-copilului-sarbatorita-de-institutul-hispano-roman-la-castellon-prin-evenmentul-

romani-in-europa-copii-uniti-prin-centenar/ 

 

Institutul Hispano Român a celebrat Ziua Internaţională a Copilului prin organizarea unei 

acţiuni dedicată copiilor români din provincia Castellon şi din judeţul Dâmboviţa, sub umbrela 

Centenarului. Concursul „România într-o sută de cuvinte“ a fost puntea de legătură între elevii 

dâmoviţeni şi cei din municipiul Castellon, având în vedere acordul de înfrăţire între Târgovişte 

şi Castellon.Concursul, lansat la începutul lunii mai, s-a desfăşurat cu participarea a 

aproximativ 200 de copii români din provincia Castellon şi judeţul Dâmboviţa, având ca 

principal obiectiv marcarea celor 100 de ani de la realizarea visului naţional al poporului 

român, şi anume Mare Unire, realizată în 1918. 

 

 

 

Duminică, 3 iunie la Castellón a avut loc şi acţiunea „Români în Europa –copii Uniţi prin 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-copilului-sarbatorita-de-institutul-hispano-roman-la-castellon-prin-evenmentul-romani-in-europa-copii-uniti-prin-centenar/
https://www.timpromanesc.ro/ziua-copilului-sarbatorita-de-institutul-hispano-roman-la-castellon-prin-evenmentul-romani-in-europa-copii-uniti-prin-centenar/
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Centenar“, unde au participat aproape 100 de persoane care au dorit să sărbătorească ziua 

copilului în spirit românesc, cu desene, poezii şi cântece. Protagonişti au fost desigur copiii, 

sub atenta îndrumare a dnei Anca Diana Istrate, profesor LCCR (Limba cultură şi civilizaţie 

românească), căreia Institutul Hispano Român i-a înmânat o diplomă de merit, pentru 

contribuţia sa la promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în Castellón. De asemenea 

am dori să mulţumim Consulatului României din Castellón, care a fost reprezentat de catre 

domnul consul Gheorghe Florea, pentru tot sprijinul oferit comunităţii româneşti din Castellón. 

 

În munincipiul Târgovişte, acţiunea “România într-o sută de cuvinte” are loc marţi, 5 iunie 2018 

orele 16.00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Ioan Heliade Rădulescu“, unde elevii dâmboviţeni 

participanţi, îşi vor expune lucrările. La final vor fi înmânate premiile elevilor care au fost 

desemnaţi câştigători ai acestui concurs. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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„100 PENTRU CENTENAR”, ÎNTR-O CLĂDIRE ISTORICĂ A PORTUGALIEI 

https://www.timpromanesc.ro/100-pentru-centenar-intr-o-cladire-istorica-a-portugaliei/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) continuă seria evenimentelor dedicate 

Centenarului Marii Uniri a României prin inaugurarea în premieră a Galei „100 pentru 

Centenar” la Lisabona, în cadrul Mănăstirii Jeronimos, clădire istorică a Portugaliei. 

 

În acest an, în cinstea bunelor relaţii bilaterale dintre cele două state mănăstirea găzduieşte 

expoziţii dedicate personalităţilor româneşti care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea culturii, 

ştiinţei şi tehnologiei în ultima sută de ani: Scarlat Lambrino, ilustru reprezentant al arheologiei 

române şi lusitane, lingvistul Victor Buescu, latinistul N.I. Herescu, Lucian Blaga şi Mircea 

Eliade. 

 

Gala „100 pentru Centenar” este un proiect al MRP prin care 10 români de succes, modele de 

conduită şi implicare în păstrarea şi promovarea identităţi româneşti peste hotare, din 10 ţări 

cu comunităţi semnificative de români, sunt premiaţi, simbolic, de Guvern. 

 

 

Manastirea Jeronimos, Lisabona (Portugalia) 

La lansarea proiectului în Lisabona, care a avut loc duminică, 3 iunie a.c., a participat şi 

ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, împreună cu membri ai misiunii 

diplomatice a României de la Lisabona, reprezentanţi ai mediului asociativ românesc din 

teritoriu, mass-media în limba română, autorităţi locale. 

 

La eveniment a participat şi maestrul Tudor Gheorghe, care a susţinut concertul extraordinar 

dedicat românilor din afara graniţelor, intitulat „Chemarea păsării de acasă”. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/100-pentru-centenar-intr-o-cladire-istorica-a-portugaliei/
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ELITELE DIASPOREI ROMÂNEŞTI PREMIATE LA CALPE (SPANIA) 

https://www.timpromanesc.ro/elitele-diasporei-romanesti-premiate-la-calpe-spania/ 

 

La iniţiativa publicaţiei „Occidentul Românesc” s-a celebrat pentru a doua oară în Spania, 

festivitatea decernării premiilor celor mai distinşi reprezentanţi ai valorilor româneşti din afara 

ţării. Lansată în urmă cu trei ani, campania de excelenţă este menită să evidenţieze elitele 

diasporei româneşti, care sunt un exemplu în societăţile în care trăiesc. 

 

Un juriu format din câte cinci români din fiecare dintre ţările participante (şapte state europene 

şi 12 state americane) a votat nominalizările, în cadrul unei platforme special create pentru 

acest scop. Un număr minim de 50 de voturi a fost stabilit ca limită pentru intrarea în faza 

finală. Din cei 137 de români nominalizaţi pe parcursul a 22 de luni de derulare a campaniei, 

23 au obţinut punctajul maxim. 

 

Trofeul celei de-a doua ediţii a Galei i-a revenit lui Tudor Petruţ, din SUA, regizor, actor şi 

profesor, considerat un „ambasador fără portofoliu al românismului în SUA”. 

 

 

Sursa foto. Occidentul Românesc - Spania 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/elitele-diasporei-romanesti-premiate-la-calpe-spania/
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CONCERT DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI, ÎN CATANIA 

https://www.timpromanesc.ro/concert-dedicat-centenarului-marii-uniri-in-catania/ 

 

Sărbătorirea Zilei Românilor de Pretutindeni continuă. Tradiţiile, obiceiurile şi valorile culturale 

româneşti vor fi promovate şi în comunitatea românească din Catania, Italia în cadrul unui 

festivalul românesc. Cu această ocazie vor avea loc expoziţii de carte românească, de 

costume şi produse tradiţionale, dar şi un spectacol susţinut de interpreţi consacraţi din ţară, 

precum Elena Merişoreanu, Nicolae Datcu şi Ilie Caraş. Spectacolul va avea loc la Teatrul 

Odeon din Catania, în data de 3 iunie, începând cu ora 14,30. Intrarea este liberă, în limita 

locurilor disponibile. 

 

 

 

Evenimentul marchează deopotrivă Ziua Românilor de Pretutindeni şi Centenarul Marii Uniri şi 

https://www.timpromanesc.ro/concert-dedicat-centenarului-marii-uniri-in-catania/
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este organizat de Asociaţia Culturală Socială Emigranţi Români din Italia (ASIR), cu sprijinul 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (IEH), instituţie aflată în 

subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Proiectul se înscrie în Programul Strategic pe anul 2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” 

pentru românii de pretutindeni– Spaţiul Cultural Comun Românesc – Centenar Marea Unire 

1918 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PIAŢA ROMÂNIEI, LA ESTORIL 

https://www.timpromanesc.ro/piata-romaniei-la-estoril/ 

 

Prim-ministrul Guvernului, Viorica Dăncilă, a participat miercuri, 6 iunie 2018, la ceremonia de 

inaugurare a unei piaţete dedicate României, în oraşul Estoril, situat în Cascais, suburbie a 

Lisabonei.Evenimentul a fost un prilej de evidenţiere a relaţiei privilegiate dintre cele două ţări, 

pe care le leagă 100 de ani de relaţii diplomatice, legături culturale şi istorice, şi care lucrează 

împreună pentru relansarea relaţiilor lor viitoare, se arată într-un comunicat al Executivului. 

 

Premierul român a exprimat speranţa că relaţiile dintre România şi Republica Portugheză vor 

continua să se dezvolte, ca parteneri apropiaţi şi membri activi ai Uniunii Europene, animaţi de 

aspiraţii, interese şi viziuni comune pe multe dintre dosarele importante. 

 

În acelaşi timp, prim-ministrul a mulţumit autorităţilor portugheze şi personal primarului Carlos 

Carreiras, pentru deschiderea arătată faţă de România şi pentru prietenia purtată comunităţii 

româneşti din Portugalia. 

 

În Cascais, care celebrează anul acesta 650 de ani de la înfiinţare, există şi o şcoală a 

comunităţii româneşti. Totodată, Cascais a început negocierile pentru înfrăţirea cu oraşul 

Sinaia. 

Cascais şi Estoril prezintă un interes deosebit pentru România, în special în anul Centenarului 

Marii Uniri, datorită numeroaselor personalităţi româneşti care au locuit aici: Lucian Blaga, 

Mircea Eliade, Elena Văcărescu sau Regele Carol al II-lea etc. Rotonda este situată în centrul 

oraşului Estoril, lângă Hotel Palácio (1930), una dintre cele mai prestigioase locaţii din Europa, 

care a găzduit şefi de stat şi diplomaţi care au desenat contururile Europei postbelice. Estorilul, 

împreună cu Cascais şi Sintra, formează încă din perioada interbelică renumitul Triunghi de 

Aur de la Oceanul Atlantic. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/piata-romaniei-la-estoril/
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CONVORBIRI ALE MINISTRULUI NATALIA INTOTERO CU OFICIALI PORTUGHEZI 

http://www.mprp.gov.ro/web/convorbiri-ale-ministrului-natalia-intotero-cu-oficiali-portughezi/ 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a avut luni, 4 iunie a.c., 

întrevederi cu Secretarul de Stat pentru Comunităţile Portugheze, José Luís Carneiro, cu 

Secretarul de Stat pentru Cetăţenie şi Egalitate, Rosa Monteiro, şi cu Înaltul Comisar pentru 

Migraţie, Pedro Calado, în cadrul vizitei de lucru efectuate la Lisabona. Principalele teme de 

discuţie au vizat integrarea imigranţilor în tările de reşedinţă, măsurile pentru reinserţia socio-

profesională şi necesitatea campaniilor de informare. 

 

“Comunitatea românească din Portugalia constituie o punte de legătură între România şi 

Portugalia, impulsionând schimburile economice, sociale, culturale, în beneficiu reciproc. Unul 

dintre subiectele de mare interes pentru ţările noastre este reîntoarcerea diasporei. Am 

discutat pe larg cu oficialii portughezi pe marginea schimburilor de bune practici pe această 

temă sensibilă, inclusiv despre o posibilă colaborare pentru proiecte care să aibă drept scop 

reinserţia cetăţenilor noştri aflaţi în prezent peste hotare”, a spus Natalia-Elena Intotero. 

 

 

 

Potrivit celor mai recente date oficiale furnizate de Serviciul pentru Străini şi Frontiere (SEF), la 

31 decembrie 2016 erau înregistraţi în Portugalia 30.429 cetăţeni români. Românii reprezintă 

http://www.mprp.gov.ro/web/convorbiri-ale-ministrului-natalia-intotero-cu-oficiali-portughezi/
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cea mai numeroasă comunitate provenind dintr-un stat membru UE, fiind a patra comunitate 

după imigranţii din Brazilia, Republica Capul Verde şi Ucraina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ZBOR DIRECT DE PE AEROPORTUL OTOPENI SPRE CANADA. ESTE PRIMA CURSĂ 

FĂRĂ ESCALĂ, DUPĂ ZECE ANI 

https://www.antena3.ro/actualitate/social/zbor-direct-de-pe-aeroportul-otopeni-spre-canada-este-prima-cursa-fara-

escala-dupa-zece-ani-472767.html 

 

Veste bună pentru cei care vor să călătorească în Canada. Începând de vineri, un zbor direct 

va face legătura Bucureşti-Montreal şi Bucureşti-Toronto. 

 

Este prima cursă fără escală, după zece ani, care va pleca din ţara noastră şi va ajunge în 

America de Nord. 

 

Compania va opera două zboruri pe săptămână tur-retur din fiecare oraş (Toronto, respectiv 

Montreal) şi Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: antena3.ro 

 

 

https://www.antena3.ro/actualitate/social/zbor-direct-de-pe-aeroportul-otopeni-spre-canada-este-prima-cursa-fara-escala-dupa-zece-ani-472767.html
https://www.antena3.ro/actualitate/social/zbor-direct-de-pe-aeroportul-otopeni-spre-canada-este-prima-cursa-fara-escala-dupa-zece-ani-472767.html
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CAMPANIE DE INFORMARE PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA. CE TREBUIE SĂ ŞTIE 

ROMÂNII CARE SE AFLĂ ÎN STRĂINĂTATE 

https://www.antena3.ro/actualitate/social/campanie-de-informare-pentru-romanii-din-diaspora-ce-trebuie-sa-stie-

romanii-care-lucreaza-in-472769.html 

 

“Informare acasă! Siguranţă în lume!“ Este campania derulată de Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni, în parteneriat cu mai multe instituţii publice. Iniţiativa îşi propune informarea 

cetăţenilor români în privinta riscurilor la care se pot expune în momentul în care îşi căuta un 

loc de muncă, un program de studii sau când se stabilesc în afara graniţelor României. Natalia 

Intotero, ministrul Românilor de pretutindeni a vorbit la Antena 3 despre cum îi poate ajuta 

acest program pe români. 

''Această campanie se desfăşoară în două etape: în lunile mai-iunie, dedicat tinerilor. Vom fi 

prezenţi în toate judeţele României (...), iar a doua etapă o vom desfăşura în lunile septembrie-

octombrie, din nou în toate judeţele ţării. Cetăţenii noştri au întâmpinat multe dificultăţi, 

începând de la momentul călătoriei, dar şi activitatea de muncă, pentru că au plecat 

neinformaţi, sau cu diferite oferte de muncă ce până la urmă nu s-au dovedit a fi reale.Au 

ajuns în ţările respective, li s-au luat documentele şi efectiv au ajuns să fie sclavi. Nu ne dorim 

să mai avem astfel de evenimente şi de aceea am decis derularea acestei campanii'', a spus 

ministrul. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: antena3.ro 

 

 

 

https://www.antena3.ro/actualitate/social/campanie-de-informare-pentru-romanii-din-diaspora-ce-trebuie-sa-stie-romanii-care-lucreaza-in-472769.html
https://www.antena3.ro/actualitate/social/campanie-de-informare-pentru-romanii-din-diaspora-ce-trebuie-sa-stie-romanii-care-lucreaza-in-472769.html
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BUGETUL UE: PROGRAMUL INVESTEU VA SPRIJINI CREAREA DE LOCURI DE 

MUNCĂ, CREŞTEREA ECONOMICĂ ŞI INOVAREA ÎN EUROPA 

https://www.timpromanesc.ro/bugetul-ue-programul-investeu-va-sprijini-crearea-de-locuri-de-munca-cresterea-

economica-si-inovarea-in-europa/ 

 

Pentru următorul buget pe termen lung al UE care acoperă perioada 2021-2027, Comisia 

propune crearea programului InvestEU, pentru a grupa sub aceeaşi cupolă finanţarea 

acordată de la bugetul UE sub formă de împrumuturi şi garanţii.InvestEU va reuni multitudinea 

de programe financiare disponibile în prezent şi va extinde modelul de succes al Planului de 

investiţii pentru Europa, aşa-numitul „Plan Juncker”. Cu InvestEU, Comisia va da un nou 

impuls investiţiilor, inovării şi creării de locuri de muncă. 

 

Preşedintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Planul de investiţii pentru Europa s-a dovedit 

un succes în mobilizarea de investiţii private şi crearea de locuri de muncă în Europa. Planul a 

atras deja investiţii de aproape 290 de miliarde de euro, care fără el nu ar fi fost posibile, şi a 

oferit finanţare unui număr de 635 000 de întreprinderi mici. Cu InvestEU, dorim să luăm acest 

model de succes şi să-l extindem pentru a acoperi numeroasele programe de finanţare oferite 

de UE. Simplificăm, facem mai mult cu mai puţine resurse şi punem un accent sporit pe 

investiţiile sociale.” 

 

Vicepreşedintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi 

competitivitate: ”Programul InvestEU este o reformă structurală la nivelul bugetului UE. El 

grupează multitudinea de programe de finanţare ale UE într-o structură unică, sub o marcă 

unică: InvestEU. Pornind de la succesul Fondului european pentru investiţii strategice, vom 

putea continua să stimulăm crearea de locuri de muncă, inovarea şi competenţele în Europa, 

cu avantajul suplimentar de a oferi beneficiarilor proceduri mai simple şi mai transparente. 

InvestEU ne va ajuta să atingem obiective de politică precum sustenabilitatea, excelenţa 

ştiinţifică, incluziunea socială şi sprijinul acordat extinderii micilor întreprinderi, cu scopul de a 

mobiliza investiţii în valoare de peste 650 de miliarde de euro, în majoritatea lor din sectorul 

privat. În plus, oferim statelor membre opţiunea de exploata mai bine fondurile puse la 

https://www.timpromanesc.ro/bugetul-ue-programul-investeu-va-sprijini-crearea-de-locuri-de-munca-cresterea-economica-si-inovarea-in-europa/
https://www.timpromanesc.ro/bugetul-ue-programul-investeu-va-sprijini-crearea-de-locuri-de-munca-cresterea-economica-si-inovarea-in-europa/
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dispoziţia lor de UE prin intermediul fondului de garantare. Un câştig pentru toţi”. 

 

Noul program va fi compus din Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU şi Portalul 

InvestEU. 

 

Fondul InvestEU 

Pornind de la succesul Planului Juncker, Fondul InvestEU va continua să mobilizeze investiţii 

publice şi private în UE, pentru a contribui la acoperirea deficitului de investiţii încă semnificativ 

din Europa. Mai exact, noul fond: 

 

va face mai mult cu mai puţine resurse: Comisia propune alocarea unei sume de 15,2 miliarde 

de euro pentru Fondul InvestEU. Bugetul UE va putea astfel să furnizeze o garanţie de 38 de 

miliarde de euro, care va fi folosită pentru a sprijini proiecte de importanţă strategică în 

întreaga UE. Prin reunirea unor investiţii private şi publice, Comisia se aşteaptă ca Fondul 

InvestEU să atragă investiţii suplimentare în valoare de peste 650 de miliarde de euro în 

întreaga UE, pe parcursul perioadei de 7 ani; 

 

va crea un portofoliu diversificat şi flexibil: Fondul InvestEU sprijină patru domenii de politică: 

infrastructuri sustenabile; cercetare, inovare şi digitalizare; întreprinderi mici şi mijlocii; investiţii 

sociale şi competenţe. Programul InvestEU va fi totodată flexibil: el va avea capacitatea de a 

reacţiona la evoluţiile pieţei şi ale priorităţilor politice de-a lungul timpului; 

 

va raţionaliza şi va simplifica: programul InvestEU va avea o structură de guvernanţă şi de 

raportare unică şi coerentă, evitând suprapunerile. Un fond unic va integra numeroasele 

instrumente financiare de la nivelul UE, precum şi normele aplicabile care le însoţesc. Se va 

putea astfel pune un accent sporit pe domeniile şi obiectivele de politică. De la sprijinul oferit 

pentru îndeplinirea obiectivelor climatice de la Paris, la îndeplinirea angajamentelor noastre din 

cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, programul InvestEU va fi strâns legat de 

priorităţile de politică ale UE; 
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va valorifica expertiza locală, naţională şi europeană a partenerilor noştri de finanţare: ţinând 

cont de rolul său de bancă publică a UE, de capacitatea sa de a opera în toate statele 

membre, precum şi de experienţa sa în gestionarea FEIS, Grupul Băncii Europene de Investiţii 

(BEI) va rămâne principalul partener financiar al Comisiei în cadrul InvestEU. În plus, băncile 

de promovare şi alte instituţii regionale şi naţionale ale statelor membre care pot oferi expertiză 

şi experienţă specifice pot deveni parteneri financiari, sub rezerva îndeplinirii unor condiţii; 

 

va ajuta statele membre să exploateze mai bine fondurile puse la dispoziţia lor de UE: statele 

membre vor putea opta să direcţioneze o parte a fondurilor care le sunt alocate în cadrul 

politicii de coeziune către garanţia bugetară InvestEU. Toate fondurile direcţionate către 

Fondul InvestEU vor beneficia de garanţia UE şi de ratingul de credit ridicat al acesteia, fapt 

care va da o forţă sporită investiţiilor naţionale şi regionale. Fondurile respective vor fi utilizate 

exclusiv în beneficiul statului membru care alege această opţiune. Pentru a facilita 

implementarea fără probleme a Fondului InvestEU, Comisia lucrează de asemenea la 

ulterioara simplificare a controlului ajutoarelor de stat în cazul sumelor vărsate de statele 

membre prin programul InvestEU. 

 

Platforma de consiliere InvestEU 

Pornind de la modelul Portalului european pentru proiecte de investiţii (link is external) al 

planului de investiţii, Platforma de consiliere InvestEU va integra cele 13 servicii de consiliere 

disponibile în prezent în cadrul unui ghişeu unic de asistenţă pentru dezvoltarea proiectelor. 

Ea va oferi sprijin şi asistenţă tehnică pentru a ajuta la pregătirea, dezvoltarea, structurarea şi 

implementarea proiectelor, inclusiv la consolidarea capacităţilor. 

 

Portalul european pentru proiecte de investiţii 

Portalul european pentru proiecte de investiţii al planului de investiţii dă vizibilitate proiectelor 

de investiţii din întreaga UE şi va fi continuat în cadrul programului InvestEU. Portalul reuneşte 

investitori şi promotori de proiecte; el pune la dispoziţie o bază de date uşor accesibilă şi uşor 
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de utilizat, dă mai multă vizibilitate proiectelor şi le permite investitorilor să identifice 

oportunităţi de investiţii în sectorul sau zona lor de interes. 

 

Reformele structurale rămân esenţiale 

 

Finanţarea din partea UE nu va soluţiona, de una singură, problema nivelurilor scăzute ale 

investiţiilor în Europa. Statele membre ar trebui să utilizeze tot sprijinul disponibil pentru a 

elimina barierele naţionale din calea investiţiilor şi pentru a-şi îmbunătăţi mediile de afaceri, în 

special prin punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei ţări din cadrul semestrului 

european. La 31 mai, Comisia a propus crearea unui Program de sprijin pentru reforme care 

va sprijini reforme prioritare în toate statele membre ale UE şi va beneficia de un buget total de 

25 de miliarde EUR. Acest nou program include un sprijin financiar pentru reforme, precum şi 

asistenţă şi expertiză tehnică. 

 

Un acord rapid asupra întregului buget pe termen lung al UE şi asupra propunerilor sale 

sectoriale este esenţial pentru a se asigura faptul că fondurile UE vor da rezultate pe teren cât 

mai curând posibil. Orice întârziere ar însemna că vom continua să ne confruntăm cu niveluri 

scăzute ale investiţiilor publice şi private în UE, ceea ce ar avea consecinţe concrete asupra 

creării de locuri de muncă şi a creşterii economice în statele membre. 

 

Obţinerea, în 2019, a unui acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziţie 

fără probleme între bugetul actual (2014-2020) şi noul buget pe termen lung, precum şi ar oferi 

previzibilitate şi continuitate finanţării, în beneficiul tuturor. 

 

De la lansarea Planului Juncker, condiţiile investiţionale din Europa s-au îmbunătăţit datorită 

reformelor structurale adoptate de statele membre şi situaţiei economice mai favorabile, dar şi 

datorită unor intervenţii precum FEIS. Cu toate acestea, există încă un decalaj important în 

materie de investiţii în Europa: 
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investiţiile în activităţi cu grad de risc ridicat cum ar fi cercetarea şi inovarea sunt încă 

insuficiente, fapt care poate fi dăunător pentru competitivitatea industrială şi economică a 

Uniunii şi pentru calitatea vieţii cetăţenilor săi; 

 

activităţile de investiţii în infrastructuri desfăşurate în UE se ridicau la 1,8 % din PIB-ul UE  în 

2016, în scădere faţă de 2,2 % în 2009; 

 

pe lângă aceasta, trebuie să abordăm nevoile de investiţii structurale ale UE în contextul 

evoluţiilor tehnologice şi al competitivităţii globale, inclusiv cele din domeniul inovării, al 

competenţelor, al infrastructuri, şi al întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi nevoia de a 

soluţiona provocări societale majore, cum ar fi sustenabilitatea şi îmbătrânirea populaţiei. 

 

Planul de investiţii pentru Europa, aşa-numitul „Plan Juncker”, a fost lansat în noiembrie 2014 

pentru a inversa tendinţa descendentă a nivelurilor deja scăzute ale investiţiilor şi pentru a 

înscrie Europa pe calea redresării economice. Operaţiunile aprobate în cadrul Fondului 

european pentru investiţii strategice al Planului Juncker ar trebui să mobilizeze investiţii în 

valoare de 287 de miliarde de euro până în mai 2018. Se preconizează că un număr de circa 

635 000 de întreprinderi mici şi mijlocii vor beneficia de ameliorarea accesului la finanţare. 

 

La 12 decembrie 2017, Parlamentul European şi statele membre au convenit asupra 

regulamentului de consolidare a FEIS şi de extindere a obiectivului de investiţii la 500 de 

miliarde de euro până la finele anului 2020. Regulamentul FEIS 2.0 a intrat în vigoare la 30 

decembrie 2017. 

 

Documentul de reflecţie al Comisiei din 28 iunie 2017privind viitorul finanţelor UE a subliniat 

necesitatea de „a face mai mult cu mai puţine resurse” şi de a exploata efectul de levier al 

bugetului UE într-o perioadă marcată de constrângeri bugetare. 

 

Evaluarea independentă a FEIS, publicată în iunie 2018, a concluzionat că garanţia UE este o 
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modalitate eficientă de mărire a volumului operaţiunilor mai riscante ale BEI şi că ea utilizează 

mai puţine resurse bugetare în comparaţie cu instrumentele financiare. Această evaluare 

subliniază şi nevoia de a îmbunătăţi în continuare accesul la finanţare în domeniul inovării, 

precum şi de a mări sinergiile cu alte programe de finanţare ale UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PRECIZĂRI MRP CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE LEGE INIŢIAT DE OFICIUL NAŢIONAL 

DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 

http://www.mprp.gov.ro/web/precizari-mrp-cu-privire-la-proiectul-de-lege-initiat-de-oficiul-national-de-prevenire-si-

combatere-a-spalarii-banilor/ 

 

Cu privire la Proiectul de lege iniţiat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor care prevede, între altele, raportarea sumelor mai mari de 2000 de euro transferate în 

ţară de românii din diaspora prin intermediul sistemelor de transfer rapid de fonduri, de tip 

Western Union, MoneyGram etc, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni face precizarea că 

niciun român, care are activităţi lucrative în afara graniţelor, nu va avea de suferit ca urmare a 

implementării acestei măsuri. 

 

Scopul iniţiativei legislative este exclusiv de a preveni, stopa şi combate faptele de terorism şi 

spălarea de bani şi nu de a taxa, suprataxa sau confisca fondurile trimise de români celor aflaţi 

în ţară. 

 

„Vreau să asigur toţi românii şi toate familiile atât din ţară, cât şi din străinătate, că această 

măsură nu urmăreşte împovărarea lor. Mai mult, este o realitate că românii au plecat dincolo 

de graniţe în căutarea de noi oportunităţi economice şi noi ne dorim să-i susţinem în eforturile 

lor. De aceea, vreau ca românii noştri să ştie că banii trimişi de ei în ţară sunt în deplină 

siguranţă. Nimic nu s-a schimbat în ceea ce priveşte procedurile necesare pentru a trimite bani 

acasă, nici în cele pentru ridicarea banilor. Nu li se confiscă banii, nu se impun proceduri în 

plus sau mai multă birocraţie. Singura modificare constă în reglementarea relaţiei dintre 

operatorul de transferuri şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 

Oficiul va primi un raport, bazat pe expertiza şi analiza proprie a operatorului prin care se face 

transferul despre potenţialul pericol al unor tranzacţii”, a subliniat ministrul pentru românii de 

pretutindeni, Natalia-Elena Intotero. 

 

Proiectul de lege iniţiat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a fost 

aprobat în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută şi va intra în analiză la Parlament în 

http://www.mprp.gov.ro/web/precizari-mrp-cu-privire-la-proiectul-de-lege-initiat-de-oficiul-national-de-prevenire-si-combatere-a-spalarii-banilor/
http://www.mprp.gov.ro/web/precizari-mrp-cu-privire-la-proiectul-de-lege-initiat-de-oficiul-national-de-prevenire-si-combatere-a-spalarii-banilor/
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perioada următoare. 

 

Puteţi consulta proiectul de lege prin intermediul link-ului de mai jos:  

http://www.onpcsb.ro/pdf/proiect%20LEGE-var.%20aprobata%20Sedinta%20Guvern.pdf 
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