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BUCOVINENII AU ÎNVĂŢAT CUM SE ALCĂTUIESC PROIECTE EUROPENE 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2053/ 

 

 

La 8-9 decembrie a.c., timp de două zile, un grup de români din regiunea Cernăuţi au fost 

antrenaţi în scrierea proiectelor în cadrul Programului Operaţional ENI „România-Ucraina 

2014-2020”. Organizatori au fost Zona Metropolitană Botoșani și Compania ”Darimar” Bistrița, 

specializată în asistență și consulting de proiecte cu finanțare europeană, în comun cu 

Primăria Cernăuți și Centrul Bucovinean de Artă Cernăuți. 

În cadrul celui de-al doilea Workshop „Cooperarea transfrontalieră – o soluție eficientă”, 

bucovinenii au luat cunoştinţă de tehnicile de fundamentare şi întocmire a unui buget pentru un 

proiect transfrontalier. Dl Gheorghe Ciobanu, trainer și coorganizator al atelierului, referindu-se 

la bugetul proiectului, lansarea lui şi la metode şi tehnici de întocmire a Matricei cadru logic, iar 

dl Florin Debreteni, manager la „Darimar Consulting” şi pentru Reprezentanţă Multinaţională 

„International Certification Comfornity”, a relatat despre verificarea şi auditarea rapoartelor 

intermediare şi finale ale proiectelor transfrontaliere.. 

La finele atelierului, dl  Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane Botoșani, fostul primar al 

municipiului Botoşani, a înmânat tuturor participanţilor Certificate de participare. 

Diana TOMA 

 

 

 

 

Sursa: zorilebucovinei.com 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2053/
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RADIO ROMÂNIA VA DESCHIDE UN POST DE RADIO ÎN UCRAINA 

http://www.tocpress.info/radio-romania-va-deschide-un-post-de-radio-in-ucraina/ 

 

 

Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) ar urma să extindă prezența programelor Radio 

România în Ucraina, Serbia, Ungaria și Albania, prin înființarea unor posturi de radio în aceste 

state, după ce Comisiile reunite de cultură ale Parlamentului de la București au avizat 

favorabil, marți, proiectele de buget pe anul 2018 ale Societății Române de Radiodifuziune 

(SRR) și Societății Române de Televiziune (SRTv) – potrivit Agerpres. 

În cazul SRR, a fost aprobat un amendament privind alocarea a 13 milioane de lei vizând 

asigurarea drepturilor salariale acordate personalului artistic din cadrul Formațiilor Muzicale 

Radio și un altul vizând extinderea prezenței programelor Radio România în Ucraina, Serbia, 

Ungaria și Albania prin înființarea unor posturi de radio în aceste state (3,6 milioane de lei) – 

titrează Agerpres. 

SRR are alocată pentru anul viitor suma de 370 milioane lei pentru cheltuieli curente (în 

creștere cu 7,87% față de 2017). 

SRTv are alocată pentru cheltuieli curente suma de 440 milioane lei (-53,88% față de 2017). 

 

 

 

 

 

 

Sursa: tocpress.info 

http://www.tocpress.info/radio-romania-va-deschide-un-post-de-radio-in-ucraina/
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COMISIA DE LA VENEȚIA: CRITICI ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UCRAINA ÎN PRIVINȚA 

LEGII EDUCAȚIEI 

http://www.tocpress.info/comisia-de-la-venetia-critici-si-recomandari-pentru-ucraina-in-privinta-legii-educatiei/ 

 

Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a publicat, 

luni, Opinia sa privind prevederile art. 7 al Legii educației din Ucraina, care se referă la 

folosirea, în educație, a limbii de stat și a limbilor persoanelor aparținând minorităților, 

document care conține o serie de obiecții și recomandări adresate Kievului – scrie 

TOCpress. 

 

Astfel, potrivit experților Comisiei de la Veneția, noua lege ucraineană a educației trebuie să 

stabilească un echilibru echitabil între promovarea limbii de stat și protecția drepturilor 

lingvistice ale minorităților naționale, care nu pot fi diminuate în mod nejustificat. De 

asemenea, Comisia susține că, pentru a obține un echilibru corect în acest sens, este esențial 

să fie luat în calcul impactul punerii în aplicare a articolului 7, atât în ceea ce privește 

consecințele imediate asupra exercitării drepturilor lingvistice și educaționale ale persoanelor 

aparținând minorităților naționale, cât și pe termen lung. Comisia atrage atenția că prevederile 

noii legi vor reduce considerabil calitatea învățământului în limbile minoritare de care se 

bucură în prezent minoritățile naționale și, în acest sens, face trimitere la dispozițiile articolului 

din Constituția Ucrainei care prevede în mod expres că nu este admisă diminuarea drepturilor 

deja existente în procesul de adoptare a unor noi legi sau de modificare a legilor aflate în 

vigoare. Experții Comisiei subliniază că Articolul 53 din Constituția Ucrainei prevede că 

http://www.tocpress.info/comisia-de-la-venetia-critici-si-recomandari-pentru-ucraina-in-privinta-legii-educatiei/
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“cetățenilor care aparțin minorităților naționale li se garantează dreptul de a beneficia de 

instruire în limba lor maternă, sau de a studia limba lor maternă în instituțiile publice de 

învățământ și prin intermediul societăților culturale naționale” – menționează TOCpress. 

De asemenea, potrivit experților europeni, în pofida argumentelor aduse de autoritățile 

ucrainene, nu au fost furnizate dovezi privind rata eșecului înregistrat la examenele de stat în 

rândul copiilor din zone locuite de minorități naționale. În plus, rata de promovare la aceste 

examene în rândul elevilor din învățământul secundar de limbă rusă, de exemplu, nu este mai 

mică decât în școlile cu predarea în limba ucraineană – atrag atenția experții europeni. Aceștia 

mai susțin că nu este clar ce alte opțiuni au fost luate în considerare în încercarea de a rezolva 

această problemă (cum ar fi îmbunătățirea calității predării limbii ucrainene în școlile 

minorităților). Pe de altă parte, în document se arată că, în cadrul întâlnirilor reprezentanților 

Comisiei de la Veneția cu reprezentanți ai minorităților din Ucraina, s-a constatat că studierea 

limbii de stat în școlile minorităților poate fi îmbunătățită, printr-o metodologie mai bine 

adaptată, prin manuale și materiale pedagogice, precum și printr-o pregătire mai bună a 

cadrelor didactice. O astfel de abordare nu exclude, însă, creșterea numărului de ore pentru 

predarea limbii ucrainene, contribuind, în acest mod, la o mai bună integrare în societate a 

persoanelor aparținând minorităților, fără a le submina drepturile și identitatea – se 

menționează în Opinia Comisiei de la Veneția, potrivit TOCpress. 

“În cazul în care autoritățile ucrainene consideră că o simplă consolidare a predării limbii 

ucrainene nu este suficientă și că este nevoie de predarea mai multor materii în limba 

ucraineană, acest lucru nu justifică pe deplin anularea posibilității de a preda alte materii în 

limbile minoritare în învățământul secundar. Având în vedere impactul pe termen lung al noilor 

norme asupra funcționării și existenței școlilor minoritare din Ucraina și asupra păstrării 

identității lingvistice a persoanelor/comunităților în cauză, este necesară o abordare mai 

echilibrată” – atrege atenția Comisia de la Veneția. 

Comisia de la Veneția apreciază că în Ucraina există școli minoritare cu o vechime de sute de 

ani, cu o lungă tradiție și educație de calitate, care fac parte din patrimoniul cultural al 

minorităților și au contribuit substanțial, pe parcursul istoriei, la conservarea și dezvoltarea 

identității lor specifice (inclusiv lingvistică). În acest sens, faptul că școlile minoritare sunt 
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expuse riscului provoacă îngrijorare, mai ales în contextul obligațiilor Ucrainei în temeiul 

Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale (articolul 5), al Cartei europene a 

limbilor regionale sau minoritare, precum și în temeiul obligațiilor care decurg din Constituția 

ucraineană (articolul 11) în privința protecției identității și culturii naționale ale minorităților. 

Comisia de la Veneția recomandă Kievului, printre altele, ca, în procesul de adoptare a 

normelor legislative pentru punerea în aplicare a dispozițiilor lingvistice ale noii legi a 

educației, să utilizeze pe deplin posibilitățile prevăzute la punctul 7 al articolului 4 din 

Legea educației, astfel încât să fie asigurat un nivel suficient de predare în limbile 

oficiale ale Uniunii Europene pentru minoritățile naționale vorbitoare ale acestor limbi. 

Experții din Consiliul Europei mai recomandă continuarea asigurării unui raport 

suficient de educație în limbile minorităților în școlile primare și secundare, pe lângă 

predarea în limba de sta și, totodată, recomandă îmbunătățirea predării materiilor în 

limba ucraineană. Recomandările se mai referă la necesitatea modificării prevederilor 

tranzitorii privind legea învățământului, pentru a oferi un interval de timp mai îndelungat 

în vederea implementării treptate a reformei și mai recomandă ca școlile private să nu 

fie vizate de noua lege, adică să poată funcționa cu predarea exclusivă în orice limbă, 

plus limba și literatura ucraineană, studiate ca materii separate. Comisia de la Veneția 

mai recomandă Kievului să înceapă un nou dialog cu reprezentanții minorităților 

naționale și cu toate părțile interesate de implementarea noii legi ucrainene a educației 

și subliniază că este necesar să se asigure condiții în care implementarea legii să nu 

pună în pericol păstrarea patrimoniului cultural al minorităților și continuitatea 

învățământului în limbile minorităților în școlile tradiționale. Comisia mai atrage atenția 

că alineatul 4 din articolul 7 al legii educației nu oferă o soluție pentru limbile care nu 

sunt oficiale în UE, în special pentru limba rusă, considerată limbă de comunicare. 

Astfel, în opinia Comisiei, o atitudine mai puțin favorabilă față de limba rusă este dificil 

de justificat și, din acest motiv, apare problema discriminării. 

Comisia mai constată că, potrivit aceluiași articol 7, paragraful 4, va deveni imposibil pentru 

vorbitorii limbilor celorlalte minoritățo – în special belarusă, evreiascp si, cel mai important, 

rusă – să beneficieze de educație la nivelul primar și secundar (după clasele primare) în limba 
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lor maternă. Aceste persoane vor putea, totuși – după cum a fost menționat – să își studieze 

limba ca materie separată. Persoanele aparținând respectivelor minorități sunt, prin urmare, 

dezavantajate, atât față de poporul țării în care trăiesc, cât și față de alte minorități naționale 

(ale căror limbi sunt limbi oficiale în UE). Merita mentionata situatia speciala a moldovenilor, a 

caror limba este aceeasi cu cea vorbita de minoritatea romana si, asadar, este o limba oficiala 

in UE. 

În documentul Comisiei de la Veneția se mai arată că merită menționată situația 

specială a persoanelor care se identifică drept “moldoveni”, a căror limbă este aceeași 

 cu limba vorbită de minoritatea română și, prin urmare, este una dintre limbile oficiale 

ale Uniunii Europene. 

“Ținând cont de cele menționate mai sus, decizia corectă va fi modificarea obligatorie a 

articolulului 7 și înlocuirea cu prevederi mai echilibrate și puțin mai clare” – se arată în Opinia 

Comisiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: tocpress.info 
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UE AȘTEAPTĂ O IMPLEMENTARE DEPLINĂ A RECOMANDĂRILOR COMISIEI DE LA 

VENEȚIA ÎN CAZUL LEGII EDUCAȚIEI DIN UCRAINA 

http://www.tocpress.info/ue-asteapta-o-implementare-deplina-a-recomandarilor-comisiei-de-la-venetia-in-cazul-

legii-educatiei-din-ucraina/ 

 

Maya Kosyanchich, purtătoarea de cuvânt a șefei diplomației europene, Federica 

Mogherini, a declarat că Uniunea Europeană așteaptă ca Ucraina să ia în considerare 

toate recomandările  Comisiei de la Veneția referitoare la Legea educației.   

„Recomandările Comisiei de la Veneția ar trebui să fie luate pe deplin în considerare, așa cum 

a promis anterior Ucraina. Acest lucru ar trebui să fie făcut în mod nediscriminatoriu, în dialog 

cu minoritățile naționale și alte părți interesate, și prevăzut mai mult timp pentru implementarea 

treptată a reformei” – a afirmat Kosyanchich, potrivit BucPress. 

Totodată, aceasta a menționat necesitatea asigurării păstrării “patrimoniului  cultural al 

minorităților și continuitatea educației în limbile minorităților în școlile tradiționale”. Maya 

Kosyanchich a mai amintit că această chestiune a fost discutată pe larg în cadrul Consiliului de 

asociere Ucraina – UE, desfășurat la 8 decembrie. 

„Suntem gata să susținem Ucraina în ceea ce privește aplicarea acestor recomandări, precum 

și în calea realizării unei reforme generale în domeniul educației” – a adăugat purtătoarea de 

cuvânt a șefei diplomației europene – mai scrie BucPress. 

 

 

 

 

Sursa: tocpress.info 

http://www.tocpress.info/ue-asteapta-o-implementare-deplina-a-recomandarilor-comisiei-de-la-venetia-in-cazul-legii-educatiei-din-ucraina/
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ITALIA, ADIO CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE ȘI CERTIFICATULUI DE 

PROPRIETATE ALE MAȘINII. VA EXISTA UN SINGUR DOCUMENT: ”FOGLIO UNICO” 

http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/italia-adio-certificatului-de-inmatriculare-si-certificatului-de-

proprietate-ale-masinii-va-exista-un-singur-document-foglio-unico/ 

 

 

 

Adio certificatului de înmatriculare și certificatului de proprietate ale mașinii. Va exista un 

singur document, „foglio unico”. În reforma administrației publice va exista și integrarea 

competențelor Registrului Public Automobilistic (PRA) gestionat de ACI și Biroului Circulației 

Civile (Motorizzazione), care ar trebui să se transforme într-o agenție unică pe lângă Ministerul 

Infrastructurii și Transporturilor. 

Pe scurt, înseamnă că, după cum a anunțat pe 20 februarie viceministrul Transporturilor, 

Riccardo Nencini, automobilistul va avea ”un singur document pentru mașină în locul 

celor două actuale” produse de ACI (certificatul de proprietate a vehiculului) și de Biroul 

Circulației Civile (certificatul de înmatriculare), ”prin responsabilitatea Ministerului”. 

”Mi-am luat acum doi ani acest angajament și l-am îndeplinit”, a adăugat Nencini subliniind 

că ”pentru cetățeni va însemna economisirea a 39 de euro”. În esență, pentru fiecare 

http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/italia-adio-certificatului-de-inmatriculare-si-certificatului-de-proprietate-ale-masinii-va-exista-un-singur-document-foglio-unico/
http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/italia-adio-certificatului-de-inmatriculare-si-certificatului-de-proprietate-ale-masinii-va-exista-un-singur-document-foglio-unico/
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procedură de înmatriculare sau schimbare a proprietății se vor plăti 61 de euro în locul celor 

100 actuali. 

Pe această temă s-a pronunțat pe 7 februarie și Autoritatea Antitrust care a solicitat instituirea 

”unei agenții unice supusă supravegherii de către Ministerul Transporturilor în care să 

fuzioneze funcțiunile desfășurate până astăzi de ACI și Ministerul Transporturilor”, precizând 

că înființarea noii agenții ar fi avut drept consecință ”introducerea unei unice modalități de 

arhivare finalizată cu eliberarea unui document care conține datele privind proprietatea și 

înmatricularea” autovehiculelor. 

Totul în optica unei ”simplificări administrative a gestionării băncilor de date”. Antitrust semnala 

și ca ”neadmisibilă” ”imixtiunea, în sânul ACI și a AC provinciale, a activității instituționale de 

gestionare a PRA, a activităților federale ale sectorului automobilismului și a unei serii de alte 

activități comerciale, supuse concurenței și nu în mod strict necesare pentru îndeplinirea 

propriilor scopuri instituționale”. 

Integrarea competențelor celor două organisme, pe lângă faptul că reduce costurile corelate 

gestionării datelor, ar pune capăt și unei anomalii întru totul italiană. De fapt, dacă certificatul 

de înmatriculare emis de Biroul Circulației Civile este unicul document valid pentru circularea 

vehiculelor în toate țările, potrivit legislației italiene există și necesitatea de a înscrie 

vehiculul la PRA gestionat de ACI. Numai prin intermediul acestei înscrieri, de fapt, devine 

proprietar cel pe numele căruia este înmatriculată mașina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 
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CANTITATEA DE TUTUN, ALCOOL ȘI BANI CU CARE PUTEȚI CIRCULA ÎN CADRUL 

UNIUNII EUROPENE 

http://ziarulromanesc.de/ghiduri/cantitatea-de-tutun-alcool-si-bani-cu-care-puteti-circula-cadrul-uniunii-europene/ 

 

Fiecare țară din UE poate stabili o limită maximă pentru cantitatea de tutun sau băuturi 

alcoolice pe care o puteți introduce în țară. Aceste cantități maxime trebuie să fie de cel puțin: 

 800 de țigarete 

 400 de țigări de foi (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare) 

 200 de trabucuri 

 1 kg de tutun 

 10 litri de băuturi spirtoase 

 20 de litri de vin cu adaos de alcool 

 90 de litri de vin (din care cel mult 60 de litri de vin spumos) 

 110 litri de bere 

Limite diferite pentru țigări 

Unele țări din UE limitează numărul de țigări pe care le puteți aduce din alte țări din UE, dacă 

țările respective nu percep nivelul minim al accizelor. Totuși, această limită nu poate fi mai 

mică de 300 de țigări. Înainte de a pleca, întrebați autoritățile vamale din țara în care călătoriți. 

În Austria, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Slovenia și Suedia aplică în prezent 

limite mai mici pentru călătorii provenind din Bulgaria, Ungaria și Lituania. 

Deplasarea cu cantități care depășesc limitele 

Dacă autoritățile vamale vă suspectează că transportați produse care nu sunt pentru uz 

personal sau sunt destinate comercializării, va trebui probabil să dovediți că ați cumpărat 

produsele pentru dumneavoastră (furnizând, de exemplu, dovada achiziționării). Dacă nu 

sunteți în măsură să prezentați dovezi suficiente, este posibil să vi se ceară să plătiți accize 

sau să vi se confiște produsele. 

În cazul călătorilor cu vârsta sub 17 ani, se aplică norme mai stricte. Acestea pot varia de la o 

țară la alta, deci informați-vă înainte de a pleca în călătorie. 

 

http://ziarulromanesc.de/ghiduri/cantitatea-de-tutun-alcool-si-bani-cu-care-puteti-circula-cadrul-uniunii-europene/
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Transportul de numerar 

 

Dacă intenționați să intrați sau să ieșiți din UE cu cel puțin 10.000 de euro în numerar (sau 

echivalentul în alte monede), trebuie să declarați suma autorităților vamale. În cazul în care nu 

faceți acest lucru, autoritățile vamale pot să vă confiște banii și să vă amendeze. Nu uitați că 

autoritățile vamale pot efectua controale individuale și vă pot verifica bagajele și/sau mașina. 

Dacă doriți să călătoriți dintr-o țară a UE în alta, având asupra dumneavoastră cel puțin 10 000 

de euro în numerar (sau echivalentul în altă monedă), trebuie să verificați la autoritățile vamale 

din fiecare țară pe care o tranzitați dacă trebuie să declarați suma respectivă. 

TVA și accize la intrarea pe teritoriul UE 

Dacă intrați în UE venind dintr-o țară terță, puteți aduce cu dumneavoastră, fără a plăti TVA și 

accize, bunuri pentru uz personal în limitele menționate mai jos. Același lucru este valabil și în 

cazul în care veniți din Insulele Canare, insulele anglo-normande, Gibraltar sau alte teritorii în 

care nu se aplică normele UE cu privire la TVA și accize. 

Băuturi alcoolice 

Puteți transporta: 

 4 litri de vin și 

 16 litri de bere 

De asemenea, mai puteți transporta: 

 un total de 1 litru de băuturi spirtoase cu un conținut de alcool de peste 22 % vol. sau 1 

litru de alcool nedenaturat (alcool etilic) cu un conținut de alcool de 80 % vol. sau 2 litri 

de vin cu adaos de alcool sau vin spumant. 
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Fiecare dintre aceste cantități reprezintă 100 % din totalul admis pentru alcool și băuturi 

alcoolice. Puteți împărți aceste cantități pe jumătate. De exemplu, puteți introduce o jumătate 

de litru de băuturi spirtoase și 1 litru de vin alcoolizat, ambele reprezentând jumătate din 

cantitatea admisă. 

Produse din tutun 

Limita poate fi mai mică sau mai mare, în funcție de țara UE pe care o vizitați. Există țări 

care aplică limite inferioare doar pasagerilor care călătoresc pe mare și pe uscat (Bulgaria, 

Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria) sau tuturor pasagerilor (Estonia și 

România). 

Limita superioară Limita inferioară 

200 de țigări sau100 de țigări de foi 

sau 

50 de trabucuri sau 

250 g de tutun 

40 de țigări sau20 de țigări de foi 

sau 

10 trabucuri sau 

50 g de tutun 

Puteți combina cum doriți aceste produse din tutun, dar fără a depăși limita totală. De 

exemplu, 50 de țigări de foi + 25 de trabucuri = limita totală. 

Persoanele cu vârsta sub 17 ani nu au voie să cumpere țigări sau alcool în regim duty free. 

Alte produse, inclusiv parfumuri 

Puteți transporta și alte bunuri în valoare de până la 300 EURO pe călător sau de până la 430 

EURO în cazul persoanelor care folosesc transportul aerian și maritim. Unele țări din UE aplică 

o limită mai scăzută (150 EURO) pentru călătorii cu vârsta sub 15 ani. 

Combustibil 

Puteți transporta maximum 10 litri într-un container portabil, în afară de combustibilul din 

rezervor. Această regulă se aplică oricărui tip de vehicul cu motor. 

Accize la ieșirea din UE 

Dacă vă îndreptați către o destinație din afara UE (sau spre anumite regiuni din UE, cum ar fi 

Insulele Canare), puteți cumpăra produse scutite de taxe și accize din magazinele „duty-free” 
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aflate în aeroporturi și porturi. Menționăm totuși că în țara de destinație din afara UE aceste 

bunuri pot fi supuse unor accize și taxe. 

Tranzitarea UE prin Elveția sau altă țară din afara Uniunii 

Dacă mergeți dintr-o țară a UE în alta și treceți prin Elveția se aplică normele vamale elvețiene. 

În cazul în care transportați cantități de alcool sau tutun care depășesc limitele permise în 

Elveția, trebuie să le declarați la intrarea în această țară și apoi când intrați din nou în UE. În 

Elveția este posibil să vi se ceară să furnizați o garanție financiară pe care o veți recupera în 

momentul în care plecați din țară cu bunurile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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ROMÂNCĂ ALEASĂ CONSILIER ÎN CHOLSEY, OXFORDSHIRE: „ESTE O ACTIVITATE 

VOLUNTARĂ” 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/romanca-aleasa-consilier-cholsey-oxfordshire-este-o-activitate-

voluntara/ 

 

 

O româncă de 44 de ani din Mărășești, județul Vrancea, a fost aleasă consilier în localitatea 

Cholsey, la 18 kilometri de Oxford. 

Valerica Artene va depune zilele viitoare jurământul de consilier local, fiind singura româncă 

din regiune cu cetățenie britanică. Potrivit vrancea24.ro, femeia are o mică afacere în 

localitate, o frizerie. 

Are trei angajați ei, toți români, iar cei mai mulți vecini îi trec pragul frizeriei cel puțin o dată pe 

lună, unii chiar și la două săptămâni. 

În urma unei ședințe la care a fost invitată să participe oamenii au considerat că Valerica este 

persoana potrivită să le reprezinte interesele. 

„Mi-au spus că au nevoie de un om tânăr, întreprinzător și că s-au gândit la mine. Efectiv, m-

au pus în fața faptului împlinit, dar m-am simțit deosebit de onorată și am acceptat. Vreau să 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/romanca-aleasa-consilier-cholsey-oxfordshire-este-o-activitate-voluntara/
http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/romanca-aleasa-consilier-cholsey-oxfordshire-este-o-activitate-voluntara/
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mă implic și altfel în viața comunității de aici”, a declarat Valerica Artene. 

Doar primarul este reprezentantul unui partid politic, în timp ce consilierii locali sunt aleși de 

către comunitate, a descris ea sistemul electoral britanic. Doar în orașele mari consilierii sunt 

aleși prin vot direct, pe listele partidelor. 

„Este o activitate voluntară pe care o voi face cu mare plăcere. Am un mandat de patru ani și 

sunt singura persoană de altă naționalitate din consiliul local, care are nouă membri. Regula 

este că primarul ne trimite din timp, pe mail, proiectele care vor fi discutate și noi în timpul 

acesta ne pregătim foarte bine în legătură cu ele. Aici nu vezi ca în România oameni care 

dorm în ședințe sau se scarpină în ureche. Toți sunt aplecați asupra problemelor de rezolvat”, 

a spus Valerica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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ROMÂNII DIN DIASPORA PROMOVEAZĂ BRANDURILE ROMÂNEȘTI 

http://www.startupcafe.ro/marketing/romanii-diaspora-brandurile-romanesti.htm 

 

 

 

România are câteva milioane de ambasadori de țară, românii care au plecat din țară. 

Chiar dacă se află peste hotare, românii rămân fideli produselor care le amintesc de țara 

lor și le recomandă prietenilor lor din străinătate. 

91% dintre românii aflați peste granițe folosesc produse românești în țara de adopție, fie că le 

achiziționează de la magazine cu specific românesc (76% dintre cei ce le folosesc), fie că le 

aduc direct din România (43%), potrivit unui studiu efectuat de MKOR Consulting. 

61% dintre românii aflați peste granițe recomandă prietenilor lor din străinătate produsele 

românești. O parte dintre aceștia își procură produsele românești chiar de la hypermarket-urile 

din zonă (18%) sau din magazine online (14%). 

Întâlnirea unor mărci românești dincolo de granițe reprezintă pentru românii din diaspora prilej 

de mândrie (67%) și de bucurie (59%). 

Cea mai mare parte (88%) a celor care au plecat peste hotare au întâlnit mărci de produse 

românești în țara în care se află, în special în magazinele cu specific românesc (75% dintre ei) 

și în hypermarketuri (48%). 

Cele mai vizibile mărci românești peste granițele țării sunt: 

 Dacia (Dacia Renault Group) 

 Ciocolata ROM (Kandia Dulce) 

http://www.startupcafe.ro/marketing/romanii-diaspora-brandurile-romanesti.htm
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 Pufuleții Gusto (Pheonixy SRL) 

 Gerovital (Farmec) 

 Cotnari (Cotnari) 

 Borsec (Romaqua Group) 

 Timișoreana (Ursus Breweries) 

 Pate Bucegi și Salam de Sibiu (Scandia Food) 

 Boromir (Boromir) 

Studiul "Brandurile Ambasador ale României" a fost realizat de MKOR Consulting în perioada 

septembrie-noiembrie 2017, pe un eșantion de peste 1,100 respondenți din diaspora 

românească din peste 60 de țări din întreaga lume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: startupcafe.ro 
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Comunicat de presă - ANOFM 

https://www.agerpres.ro/stiri/2017/12/13/comunicat-de-presa-anofm--21711 

 

ANOFM încurajează cetăţenii români din Franţa să se reîntoarcă în ţară 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a participat la o acţiune de informare, a 

comunităţii de cetăţeni români din Franţa, cu privire la măsurile pe care le implementează, 

pentru a încuraja reîntoarcerea acestora în ţară. Evenimentul a fost organizat, în 12-13 

decembrie la Paris, în colaborare cu Ambasada României în Republica Franceză şi cu Pole - 

Emploi (Serviciul Public de Ocupare Franţa). 

În vederea unei informări corespunzătoare asupra instrumentelor puse la dispoziţie de 

furnizorii de servicii de ocupare din România şi Franţa, delegaţia ANOFM a prezentat măsurile 

derulate de Serviciul Public de Ocupare din ţara noastră. Astfel, românii din diaspora au fost 

informaţi cu privire la sistemul asigurărilor pentru şomaj şi măsurile pentru stimularea ocupării 

implementate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România, precum şi 

drepturile şi obligaţiile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, serviciile de asistenţă 

şi consiliere oferite de ANOFM pentru demararea unei afaceri, primele de mobilitate, sistemul 

asigurărilor pentru şomaj (principii generale, eligibilitate, depunerea documentaţiei, calculul 

indemnizaţiei, exportul prestaţiilor de şomaj, coordonatele organismelor competente) şi 

activitatea specifică EURES. 

Organizarea acestei acţiuni a fost stabilită în septembrie 2017, la Paris, în cadrul unei 

întrevederi dintre E.S. domnul Luca Niculescu, ambasadorul României în Republica Franceză 

şi doamna Cristiana Barbu, presedintele ANOFM. Această întrevedere a fost prilejuită de 

participarea delegaţiei ANOFM la conferinţa internaţională 'Interacţiuni între Serviciile Publice 

de Ocupare şi utilizatori', organizată de Asociaţia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare 

(AMSPO), în colaborare cu 'Pole Emploi', Serviciul Public de Ocupare din Franţa. 

 

 

Sursa: agerpres.ro 
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CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC LA BIAŁYSTOK 

http://icr.ro/pagini/caravana-filmului-romanesc-la-bialystok-31103 

 

După proiecţiile de la Toruń, Rzeszów, Cracovia şi Łódź, Caravana Filmului Românesc în 

Polonia ajunge în perioada 12-17 decembrie 2017 la Białystok, unde filmele româneşti vor fi 

prezentate la Cinematograful Forum, cel mai important cinematograf de artă din oraş, gazda 

cunoscutului Festival de Filme de Scurtmetraj „ZUBROFFKA”. 

Proiecțiile românești vor avea loc în continuarea ediţiei din acest an a Festivalului 

„ZUBROFFKA”, ediţie la care România are un statut special, cu două filme în concurs, precum 

şi cu un grupaj de filme româneşti, prezentat în afara concursului. 

Filmele din programul Caravanei sunt: 

marţi, 12 decembrie: 

18:15 Aferim!, reg. Radu Jude, 2015, 105 min. 

20:15 Ana, mon amour, reg. Călin Peter Netzer, 2017, 125 min. 

miercuri, 13 decembrie: 

18:30 Comoara, reg. Corneliu Porumboiu, 2015, 89 min. 

20:15 Două lozuri, reg. Paul Negoescu, 2016, 86 min. 

vineri, 15 decembrie: 

18:00 Poziţia copilului, reg. Călin Peter Netzer, 2013, 116 min. 

20:15 Box, reg. Florin Şerban, 2015, 93 min. 

duminică, 17 decembrie: 

18:30 Pădurea, reg. Sinisa Dragin, 2014, 72 min. 

Proiecţiile sunt realizate cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Varşovia. 

 

 

Sursa: icr.ro 

http://icr.ro/pagini/caravana-filmului-romanesc-la-bialystok-31103


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

21 

APROXIMATIV 15.700 DE MEDICI ROMÂNI LUCREAZĂ ÎN STRĂINĂTATE - STUDIU AL 

ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII 

https://www.agerpres.ro/sanatate/2017/12/15/aproximativ-15-700-de-medici-romani-lucreaza-in-strainatate-

studiu-al-asociatiei-romane-pentru-promovarea-sanatatii--22825 

 

"În sistemul medical, conform estimărilor autorilor, aproximativ 15.700 de medici români îşi 

practică în prezent meseria în străinătate, cu precădere în state din vestul Europei (Germania, 

Marea Britanie, Franţa). Într-o declaraţie recentă a Societăţii Naţionale de Medicină de Familie 

se menţiona că deficitul de medici de familie este de aproximativ 600, deci nesemnificativ. Cu 

ocazia cercetării întreprinse în 2017 prin proiect referitor la deficitul de medici pe fiecare judeţ 

înregistrat de direcţiile judeţene de sănătate publică s-a aflat din răspunsurile parţiale (24 din 

42 de direcţii au oferit informaţii) că deficitul de medici specialişti era de aproximativ 4.700", 

relevă un comunicat al ARPS despre rezultatele studiului "Emigraţia forţei de muncă înalt 

calificate din România. O analiză a domeniilor cercetare - dezvoltare, medicină şi tehnologia 

informaţiei şi a comunicaţiilor". 

În ceea ce priveşte cercetarea-dezvoltarea, diaspora ştiinţifică este alcătuită în prezent din 

aproximativ 15.000 de cercetători români activi în străinătate, pentru care România nu a reuşit 

să construiască programe eficiente de atragere în ţară, de reintegrare sau de angrenare în 

parteneriate cu cercetători din ţară, indică ARPS. 

"În România, în ultimii 20 de ani s-a înregistrat o reducere cu circa 30% a numărului de 

salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare. De asemenea, numărul studenţilor care au 

ales în ultimii 10 ani să studieze în străinătate este de aproximativ 300.000, reducându-se 

semnificativ baza de formare a unor noi generaţii de cercetători şi perspectivele revitalizării 

sistemului românesc al cercetării - dezvoltării şi inovării", relevă comunicatul despre rezultatele 

studiului. 

În ţară lucrau în 2014 circa 120.000 de specialişti IT şi se estimează că, până în 2020, cererea 

va ajunge la circa 300.000, din datele făcute publice de Asociaţia Patronală a Industriei de 

Software şi Servicii IT (ANIS). Salariul mediu net în domeniu era de 5.811 de lei în ianuarie 

2017, conform Institutului Naţional de Statistică, faţă de 2.300 de lei salariul mediu net pe 

economie. 

https://www.agerpres.ro/sanatate/2017/12/15/aproximativ-15-700-de-medici-romani-lucreaza-in-strainatate-studiu-al-asociatiei-romane-pentru-promovarea-sanatatii--22825
https://www.agerpres.ro/sanatate/2017/12/15/aproximativ-15-700-de-medici-romani-lucreaza-in-strainatate-studiu-al-asociatiei-romane-pentru-promovarea-sanatatii--22825
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"Specialiştii TIC formaţi în România se pare că lucrează mai ales în statele UE precum Marea 

Britanie, Irlanda, Belgia, dar şi SUA şi Canada", se arată în comunicat. 

Conform sursei citate, studiul relevă existenţa unor diferenţe în tendinţele migratorii 

înregistrate în cele trei domenii: în timp ce în cercetare-dezvoltare migraţia circulatorie şi 

mobilitatea sunt mai accentuate datorită reţelelor ştiinţifice, migraţia medicilor tinde să fie 

permanentă sau pe termen lung, iar în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), 

datorită specificului activităţii şi dezvoltării accentuate din ultimii ani, se remarcă atât migraţia, 

cât şi lucrul la distanţă pentru angajatori străini. 

"Principalul motiv care a determinat decizia de a emigra a specialiştilor din cele trei domenii 

analizate, aşa cum relevă studiul, nu este venitul prea mic. Cel mai des invocate de specialişti 

au fost, în această ordine, corupţia, lipsa oportunităţilor de dezvoltare profesională, avansarea 

în carieră nebazată pe merite profesionale, birocraţia din instituţiile publice, veniturile mici şi 

lipsa infrastructurii/echipamentelor tehnice", se arată în comunicat. 

Studiul "Emigraţia forţei de muncă înalt calificate din România. O analiză a domeniilor 

cercetare - dezvoltare, medicină şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor" a fost realizat de 

Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii, în cadrul proiectului EMINET - Dezvoltarea 

unei reţele de organizaţii active în domeniul migraţiei, co-finanţat printr-un grant din partea 

Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: agerpres.ro 
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ROMÂNIA INTRĂ ÎN TREI ZILE DE DOLIU NAȚIONAL, ÎN MEMORIA REGELUI MIHAI 

http://www.tocpress.info/romania-intra-in-trei-zile-de-doliu-national-in-memoria-regelui-mihai/ 

 

Joi, vineri și sâmbătă sunt zile de doliu național pe teritoriul României, în memoria Regelui 

Mihai I, care a decedat pe 5 decembrie. 

Potrivit Agerpres, în aceste trei zile de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice 

centrale și locale românești vor arbora drapelul României în bernă. De asemenea, drapelul 

României în bernă va fi arborat la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, 

instituțiilor de învățământ și de cultură, misiunilor diplomatice ale României, la punctele pentru 

trecerea frontierei, în aeroporturi, porturi, gări și autogări, la fel ca pavilion pe navele de orice 

fel și pe ambarcațiunile ce navighează sub pavilion românesc. Aceeași obligație revine, potrivit 

legii, și persoanelor fizice dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință. 

Totodată, televiziunile, radiourile și instituțiile de cultură trebuie să își adapteze programul în 

mod corespunzător. 

După încetarea din viață a Regelui Mihai, Consiliul Național al Audiovizualului de la București 

le-a reamintit radiodifuzorilor obligația de a respecta, în cadrul programelor audiovizuale, 

drepturile și libertățile fundamentale ale omului, dreptul la viață privată – prevăzute în legislația 

audiovizualului – și de a trata cu decență și responsabilitate aceste momente. 

 

 

 

Regele Mihai I a murit pe 5 decembrie, la vârsta de 96 de ani, la reședința sa din Elveția. 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului suveran a fost adus miercuri în România. 

Conform programului anunțat de Casa Regală, toți cei care vor dori să depună flori și să se 

închine la catafalcul Regelui vor putea veni la Sala Tronului de la Palatul Regal joi, între orele 

http://www.tocpress.info/romania-intra-in-trei-zile-de-doliu-national-in-memoria-regelui-mihai/
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8,00 și 22,00, și vineri, între orele 8,00 și 22,00. 

Sâmbătă, fostul suveran va fi înmormântat la Curtea de Argeș. 
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UPDATE PARLAMENT: BUGETUL MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

PENTRU 2018, AVIZAT FAVORABIL ÎN COMISIILE DE SPECIALITATE 

https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2017/12/12/update-parlament-bugetul-ministerului-pentru-romanii-de-
pretutindeni-pentru-2018-avizat-favorabil-in-comisiile-de-specialitate--20561 
 

 

 

Comisiile de specialitate ale Parlamentului au avizat favorabil, marţi, proiectul de buget al 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pe 2018, în forma propusă de Guvern. 

Conform propunerii, anul viitor, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni urmează să aibă un 

buget de 25,4 milioane de lei (majorare cu 44,6% faţă de 2017). 

Parlamentarii din Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a Camerei 

Deputaţilor şi din Comisia românilor de pretutindeni a Senatului au acordat zece voturi "pentru" 

şi opt "împotrivă" pentru proiectul de buget al acestui minister. 

Totodată, senatorii şi deputaţii din comisii au decis să transmită la comisia de fond 

amendamentele incluse în anexa proiectului de buget, unde urmează ca acestea să fie 

dezbătute. 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a declarat că, în premieră, în 

https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2017/12/12/update-parlament-bugetul-ministerului-pentru-romanii-de-pretutindeni-pentru-2018-avizat-favorabil-in-comisiile-de-specialitate--20561
https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2017/12/12/update-parlament-bugetul-ministerului-pentru-romanii-de-pretutindeni-pentru-2018-avizat-favorabil-in-comisiile-de-specialitate--20561
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bugetul ministerului este inclus un capitol dedicat burselor pentru etnicii români care vor să 

înveţe în limba română în Ucraina. 

"În bugetul mare privind proiectele cu asociaţiile românilor de pretutindeni este inclus pentru 

prima dată un capitol destinat burselor pe care să le acordăm etnicilor români care vor opta să 

continue să înveţe în limba română în Ucraina. Este o premieră în acest sens şi avem în 

pregătire un proiect de hotărâre de guvern prin care (...) să acordăm aceste burse", a declarat 

Andreea Păstîrnac la comisiile de specialitate ale Parlamentului. 

Totodată, ea a precizat că în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni sunt 

prevăzute fonduri pentru un sediu în Sicilia, unde li se va acorda sprijin românilor aflaţi la 

muncă în această regiune, şi pentru trimiterea unui ataşat în Marea Britanie. 

"Am avut o misiune recent, în urmă cu zece zile, care s-a deplasat în Sicilia şi a identificat în 

cooperare cu Primăria oraşului Vittoria sediul viitorului centru interdisciplinar, care va acorda 

sprijin românilor aflaţi la muncă în această regiune. De asemenea, bugetul cuprinde şi efortul 

de a trimite un ataşat de diaspora pentru prima dată în Marea Britanie, încercând să acordăm 

sprijin acestei comunităţi în condiţiile procesului de Brexit", a mai afirmat ministrul Păstîrnac. 

AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Florin Marin) 
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