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AUTORITĂŢILE ROMÂNE CAUTĂ SOLUŢII PENTRU ROMÂNII DIN UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/autoritatile-romane-cauta-solutii-pentru-romanii-din-ucraina 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, s-a întâlnit miercuri, 20 decembrie 

2017, cu o delegaţie a etnicilor români din Ucraina – reprezentanţi ai mediului asociativ, ai 

presei scrise de limba română din Ucraina şi ai altor instituţii culturale şi de învăţământ. La 

întrunire au fost prezenţi şi reprezentanţi din MAE şi MEN. 

 

În cadrul întrevederii a avut loc un schimb amplu de opinii privind impactul negativ al noii legi a 

educaţiei asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina. 

Reprezentanţii guvernamentali au reiterat interesul major al României pentru sprijinirea 

învăţământului în limba română, fiind evidenţiate măsurile adoptate în acest sens după 

adoptarea legii educaţiei din Ucraina, în septembrie 2017. 

 

Ministrul Andreea Păstîrnac a reamintit măsurile deja întreprinse de MRP în beneficiul etnicilor 

români înscrişi în sistemul de învăţământ ucrainean cu predare în limba română, care 

acţionează pe două dimensiuni: sprijinirea elevilor care învaţă în limba română în Ucraina şi 

susţinerea profesorilor care predau discipline de studiu în limba română. Totodată, ministrul a 

pus în discuţie posibilitatea de a extinde proiectul propriu al MRP „Descoperă şi Cunoaşte 

România” pentru tinerii etnici români din Ucraina. 

 

Reprezentanţii MAE au subliniat că, având în vedere opinia Comisiei de la Veneţia, atât 

dialogul cu autorităţile ucrainene, cât şi demersurile bilaterale şi multilaterale ale României vor 

continua, pentru identificarea rapidă a unor soluţii care să asigure respectarea drepturilor 

lingvistice existente ale tuturor vorbitorilor de limba română din Ucraina, precum şi asigurarea 

consultării semnificative a acestora în procesul de adoptare a oricăror reglementări în materie 

de educaţie. 

 

Reprezentanţii MAE au trecut în revistă acţiunile diplomatice întreprinse pentru promovarea şi 

http://www.timpromanesc.ro/autoritatile-romane-cauta-solutii-pentru-romanii-din-ucraina
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protejarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina: de la solicitarea 

fermă de realizare, de către autorităţile ucrainene, a unei consultări adecvate a Comisiei de la 

Veneţia, la apelul pentru respectarea în integralitatea sa a Opiniei Comisiei şi, în mod 

deosebit, a recomandărilor făcute de aceasta, precum şi demersurile diplomatice realizate la 

nivelul organizaţiilor internaţionale cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor. 

 

De asemenea, au fost menţionate angajamentele asumate de partea ucraineană în contextul 

vizitei la Bucureşti a ministrului de externe Pavlo Klimkin, din octombrie 2017, precum şi în 

contextul celorlalte contacte de nivel înalt. 

 

Delegaţia prezentă la sediul MRP a fost formată din:  Ştefan Hostiuc, directorul revistei 

„Mesager Bucovinean” din Cernăuţi, Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei 

Române, director al Editurii „Alexandru cel Bun” din Cernăuţi, Elizaveta Penteleiciuc, 

preşedinte al Uniunii Societăţilor Româneşti pentru Integrare Europeană din Cernăuţi, Ion 

Popescu, preşedintele Uniunii Interregionale Comunitatea Românilor din Ucraina, Aurica 

Bojescu, secretar al Uniunii Interregionale Comunitatea Românilor din Ucraina, Vasile 

Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române, preşedintele Centrului Cultural „Eudoxiu 

Hurmuzachi” din Cernăuţi şi preşedinte al Fundaţiei Culturale „Casa Limbii Române” din 

Cernăuţi, Eugen Pătraş, vice-preşedintele Centrului Cultural „Eudoxiu Hurmuzachi” din 

Cernăuţi, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii Culturale „Mihai Eminescu” din regiunea 

Cernăuţi, Iurie Levcic, directorul Şcolii Populare de Artă din Cernăuţi şi preşedinte al Centrului 

Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti din 

Cernăuţi şi Nicolae Toma, redactor şef al publicaţiei de limba română „Zorile Bucovinei”din 

Cernăuţi şi preşedinte al Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PROIECTE CULTURALE COMUNE 

https://www.timpromanesc.ro/proiecte-culturale-comune 

 

 

Președintele Institutului Cultural Român, Liliana Țuroiu, a avut o întrevedere marți, 19 decembrie 2017, 

la sediul ICR, cu Igor Șarov, secretar de Stat în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova, împreună cu o delegație a Ambasadei Republicii Moldova în România.  

Discuțiile au vizat subiecte privind cooperarea culturală între Republica Moldova și România, cu 

implicarea nemijlocită a ICR: acțiunile comune în vederea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, dar și 

planul comun pentru anul 2018, care include manifestări precum: Ziua Culturii Naționale, Salonul 

Internațional de Carte ”BookFest” de la Chișinău, în cadrul căruia va avea loc un concurs de pictură 

pentru copii cu tematica Marii Uniri de la 1918, organizarea – în cadrul ”Lunii Enescu la ICR” – a unui 

concert la Chișinău, eveniment ce va avea loc cu prilejul  Festivalului Internațional ”George Enescu” din 

capitala Moldovei, reuniunea Teatrelor  Naționale  Românești, precum și participarea la Târgul 

Internațional de Carte de la Leipzig 2018, unde România participă cu statutul de țară invitată de 

onoare.  

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/proiecte-culturale-comune
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COLINDELE ROMÂNEŞTI LA ISTANBUL 

http://www.timpromanesc.ro/colindele-romanesti-la-istanbul 

 

Astăzi, 21 decembrie 2017, cu doar câteva zile înaintea sărbătorii Crăciunului, pe scena ICR 

Istanbul, începând cu orele 19.00, are loc un spectacol pentru comunitatea de români din 

Turcia, în cadrul căruia vor putea fi ascultate şi fredonate cântece de iarnă specifice 

sărbătorilor, tradiţiilor şi ritualurilor româneşti. 

 

Invitaţii ICR Istanbul sunt soprana Mihaela Andrei şi compozitorul Adrian Andrei, muzicieni ce 

sunt recunoscuţi pe plan  internaţional. 

 

Soprana Mihaela Andrei s‐a născut în anul 1976 în oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi şi a 

debutat pe scenă la vârsta de 5 ani. În calitate de interpretă a desfăşurat o intensă activitate în 

genul muzicii de cameră, susţinând concerte pe scenele din ţară şi din străinătate. O bună 

parte din aceste reprezentaţii au fost realizate împreună cu formaţia camerală Intermezzo 

Cantabile, a cărei membră a fost între 2001‐2004. Începând cu anul 2009 formează un cuplu 

atât pe scenă, cât şi în viaţa privată împreună cu compozitorul şi chitaristul Adrian Andrei, 

alături de care întreprinde numeroase concerte pe plan naţional. Repertoriulcelor doi muzicieni 

include muzică renascentistă (Lute Songs‐ John Dowland şi Guitar Songs‐ Adrian Le Roy), 

muzică latino‐americană (Al aire latino), dar şi creaţii originale pentru voce şi chitară semnate 

de Adrian Andrei. 

 

Din 2015, a susţinut o bogată activitate concertistică alături de soţul său la Muzeul Municipiului 

Bucureşti (Palatul Suţu, Muzeul Theodor Aman, Casa Filipescu‐Cesianu şi Muzeul Stork) în 

care distingem colaborarea cu artişti ca Adrian Naidin, Ionuţ Micu, Irina Movilă şi Marius 

Bodochi. În anul 2010, soprana obţine titlul de doctor în muzică la Universitatea Naţională de 

Muzică din Bucureşti. Un an mai târziu publică la editura clujeană Arpeggione cartea cu titlul 

John Dowland‐ Creaţia pentru voce şi lăută. 

 

http://www.timpromanesc.ro/colindele-romanesti-la-istanbul
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Compozitor, chitarist concertist şi profesor de chitară, Adrian Andrei s‐a născut în 1977 în 

Bucureşti. Începe studiul chitarei clasice la vârsta de 9 ani sub îndrumarea fraţilor săi 

Constantin şi Aurelian, cei mai importanţi profesori de chitară din România. În calitate de 

interpret, a susţinut numeroase concerte atât în ţară, cât şi peste hotare, iar din anul 2000 

formează alături de fraţii săi, formaţia camerală intitulată Trio Andrei. Cu trioul de chitare a 

desfăşurat o intensă activitate concertistică pe plan naţional, făcând parte din juriile celor mai 

importante festivaluri de chitară din România, realizând până în prezent trei CD‐uri în care 

regăsim atât creaţii originale, aranjamente proprii şi lucrări de ţinută din repertoriul universal al 

chitarei. 

 

Repertoriul pentru seara concertului de colinde de la ICR Istanbul cuprinde următoarele piese: 

O, ce veste minunată (tradiţional – aranjament Adrian Andrei); În oraşul Betleem – compozitor 

Adrian Andrei; Iată, vin colindători (tradiţional – aranjament Adrian Andrei); Steaua sus răsare 

– (compozitor Adrian Andrei); Colinda darurilor – (compozitor Adrian Andrei); Legănelul lui 

Iisus – (tradiţional – aranjament Adrian Andrei); Asta-i sara de Crăciun – (compozitor Adrian 

Andrei); Îngeri şi copii – (compozitor Adrian Andrei); Zori de nea – (compozitor Adrian Andrei); 

Colindiţa (tradiţional – aranjament Adrian Andrei) 

 

Concertul de colinde propus pentru seara de 21 decembrie 2017 face parte din proiectele 

culturale pentru păstrarea identităţii etnice, culturale şi religioase a comunităţilor de români din 

Turcia, fiind un eveniment destinat cu prioritate diasporei române, dar şi publicului local 

interesat de tradiţiile şi obiceiurile naţionale. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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HARTĂ INTERACTIVĂ CU MAGAZINE ŞI RESTAURANTE ROMÂNEŞTI ÎN STRĂINĂTATE 

http://www.timpromanesc.ro/harta-interactiva-cu-magazine-si-restaurante-romanesti-in-strainatate 

 

Românii din diaspora se pot bucura de bunătăţile noastre tradiţionale oriunde s-ar afla. 

 

Acum, cei peste 3,5 milioane de români din străinătate au la dispoziţie o aplicaţiw online – 

www.magazineromanesti.eu, prin care pot afla de unde pot cumpăra preparate şi ingrediente 

româneşti, precum şi unde pot găsi cel mai apropiat restaurant cu specific românesc. 

 

Cu peste 700 de locaţii listate, în 41 de ţări de pe 5 continente, aplicaţia este o hartă 

interactivă care are în spate cea mai completă bază de date reunind magazine, restaurante, 

cofetării, patiserii şi brutării ale întreprinzătorilor români de peste hotare. Lista este în continuă 

creştere, locaţii noi fiind adăugate săptămânal, din propunerile utilizatorilor. 

 

Scopul aplicaţiei este să pună mâncarea românească pe harta lumii şi să o aducă aproape de 

cei pofticioşi. Este un loc de întâlnire pentru producătorii, distribuitorii şi comercianţii de 

produse româneşti, precum şi un loc în care se pot prezenta consumatorilor români. 

 

La rândul lor, iubitorii de mâncare românească pot găsi cu uşurinţă un magazin sau un 

restaurant, pot afla adresa, datele de contact şi eventual oferta acestora. Mai mult, pot 

împărtăşi experienţa lor cu magazinul sau restaurantul respectiv, scriind o recomandare pe 

pagina locaţiei. 

În marile capitale europene şi în împrejurimile acestora găsim un număr impresionant de 

magazine româneşti. Unele magazine s-au specializat ca magazine de delicatese, în timp ce 

altele aduc în străinătate familiaritatea magazinului de la colţ, cu nelipsitele eugenii şi pufuleţi. 

De exemplu, în Londra şi în împrejurimi găsim peste 100 de magazine româneşti şi 

restaurante cu specific românesc, şi peste 30 în Paris sau în Madrid. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/harta-interactiva-cu-magazine-si-restaurante-romanesti-in-strainatate
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CRĂCIUN ROMÂNESC LA ATENA 

http://www.timpromanesc.ro/craciun-romanesc-la-atena 

 

Elevii Şcolii în limba română ”Elena Rosetti-Cuza”, de pe lângă Asociaţia Femeilor Românce 

din Grecia, au organizat duminică, 17 decembrie, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, două evenimente dedicate Sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou: ”În aşteptarea lui 

Moş Crăciun” şi ”Crăciun în Bucovina – Tradiţii şi obiceiuri din străbuni”. 

 

Într-un decor tradiţional, elevii participanţi la cel de-al doilea spectacol, au recreat tradiţiile şi 

obiceiurile specifice sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, din Bucovina. 

Gazdele primitoare au aşteptat colindătorii în pridvor, cu nuci, mere şi plăcinte, ascultând cu 

drag colindele şi urăturile acestora. Au urmat jocul caprei, al ursului, al căluţilor şi al măştilor, 

încheind aşa cum se cuvine, cu sorcova. 

 

AFRG este o organizatie non-guvernamentală non-profit care are ca obiective principale 

păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a românilor din Grecia, precum şi 

promovarea limbii române, culturii, tradiţiilor, obiceiurilor româneşti în Grecia, dar şi în alte ţări, 

prin colaborări internaţionale. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/craciun-romanesc-la-atena
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„ATELIERUL LUI MOŞ CRĂCIUN” ÎN CASTELLÓN DE LA PLANA 

http://www.timpromanesc.ro/atelierul-lui-mos-craciun-in-castellon-de-la-plana 

 

În aceste zile speciale, în care copiii şi cei mai puţin copii aşteaptă cu nerăbdare cadouri,  

membrii Institutului Hispano Român au considerat necesară organizarea unei activităţi 

culturale prin care să le amintească părinţilor şi mai ales copiilor, bucuria de a trimite felicitări 

de Crăciun membrilor dragi ai familiei care se afla departe de ei, bucuria de a dărui, de a face 

mici gesturi de apreciere. 

 

Pentru al doilea an consecutiv, Institutul Hispano Român, de data aceasta în colaborare cu 

asociaţiile A.R.I.E., Asociaţia Română pentru Integrare şi Educaţie, si A.R.O. Asociaţia 

Românilor din Onda  au adus atmosfera de sărbătoare în sufletele a zeci de copii români din 

Castellon prin intermediul  Atelierului lui Moş Crăciun. 

 

Astfel, Institutul Hispano Român din Castellon a organizat „Atelierul lui Mos Craciun”, 

eveniment în cadrul căruia profesoara de Limbă, cultură şi civilizaţie românească Anca Diana 

Istrate  a coordonat  grupul de copii prezenţi, care au  confecţionat felicitări, apoi au scris 

mesaje în limba româna. 

 

Următorul pas a fost scrierea adreselor pe plicuri şi depunerea acestora  în „sacul lui Mos 

Crăciun“, pentru a fi trimise  în România. Forfota şi entuziasmul copiilor participanţi, sclipiciul, 

ornamentele  specifice Crăciunului şi colindele au impus un spirit de bucurie,  nerăbdare, 

sărbătoare, însă idea centrală a activităţii a fost  importanţa dărniciei. 

 

Deşi activitatea a fost dedicată celor mici, magia evenimentului i-a cuprins şi pe cei mari, 

participând cu entuziasm la realizarea felicitărilor, la scrierea mesajelor şi  a adreselor. 

 

Activitatea s-a încheiat cu un  moment special în care cei peste 50 de copii prezenti au 

interpretat colinde româneşti, urmat apoi de primirea lui Mos Crăciun în sunetul trompetelor. 

http://www.timpromanesc.ro/atelierul-lui-mos-craciun-in-castellon-de-la-plana
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Hărnicia celor mici a fost răsplătită generos de către Mos Crăciun, care si-a luat timp să 

vorbească cu fiecare în parte. 

 

La eveniment au participat  Dragoş-Viorel-Radu Ţigău, Ministru plenipotenţiar şi consulii 

Gheorghe Florea, Petruţa-Roxana Filip,  şi Angelica-Cristina Marcu,  dar şi reprezentanţi ai 

Consulatului României la Castellon de la Plana, împreună cu familiile acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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NUMĂRUL AVIZELOR DE ANGAJARE/DETAŞARE A CETĂŢENILOR STRĂINI ÎN 

ROMÂNIA SA FOST SUPLIMENTAT 

http://www.timpromanesc.ro/numarul-avizelor-de-angajaredetasare-a-cetatenilor-straini-in-romania-sa-fost-

suplimentat 

 

În contextul dinamicii pieţii forţei de muncă, Guvernul a suplimentat contingentul anual pe tipul 

de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă cu 3.000 de avize de angajare/detaşare 

respectiv, pentru lucrători permanenţi cu 2.000, iar pentru lucrători detaşaţi cu 1.000. 

 

“Astfel, în concordanţă cu politica privind migraţia forţei de muncă şi luând în considerare 

situaţia pieţei muncii din România, actul normativ sus menţionat modifică articolul unic din  

Hotărârea Guvernului nr.35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-

admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017, publicată în Monitorul Oficial nr.85 din 30 

ianuarie  2017, literele a)  şi b) cu următorul cuprins: lucrători permanenţi -5.000 şi lucrători 

detaşaţi 1.700”, precizează Inspectoratul General pentru Imigrări. 

 

Avizul de angajare/detaşare este documentul oficial care dă dreptul străinului, cetăţean al unui 

stat din afara Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, să desfăşoare activităţi 

lucrative în România. 

 

În perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017,  a fost înregistrată o creştere semnificativă a 

numărului solicitărilor de eliberare a avizelor de angajare/detaşare a lucrătorilor străini şi au 

fost eliberate 1800 de avize – o medie de 600 avize eliberate lunar, faţă de media de 400 

avize eliberate lunar în primele două trimestre ale anului curent. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BURSE PENTRU STRĂINI 

http://www.timpromanesc.ro/burse-pentru-straini 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) oferă 85 de burse 

pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe 

baza reglementărilor în vigoare. 

 

În ceea ce priveşte criteriile de calificare, acest program se adresează: cetăţenilor străini care 

provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE (cetăţenii străini de origine 

română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte 

programe de burse). Solicitantul bursei nu trebuie să deţină cetăţenia română, nu a solicitat 

sau nu a dobândit o formă de protecţie în România, nu este apatrid a cărui şedere pe teritoriul 

României este oficial recunoscută conform legii, nu este membru al corpului diplomatic 

acreditat la Bucureşti sau membru de familie al corpului diplomatic acreditat în România şi nu 

a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe acelaşi ciclu de studii. 

 

Solicitantul bursei trebuie să prezinte acte de studii emise de instituţii de învăţământ acreditate 

/ recunoscute, să aibă rezultate bune la învăţătură, respectiv o medie a anilor de studiu de 

minimum 7 (şapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul „Bine”, 

după caz. 

 

Totodată, solicitantul bursei nu trebuie să aibă până la data de 31 decembrie a anului în care a 

fost nominalizat, vârsta mai mare de 35 de ani – pentru studii de licenţă şi master, respectiv 45 

de ani – pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare, inclusiv în domeniul 

sănătate. 

 

Bursele se acordă pentru 3 cicluri de studiu: licenţă, masterat, doctorat. De asemenea, în 

scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, beneficiarii burselor 

acordate de statul român studiază doar în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc 

http://www.timpromanesc.ro/burse-pentru-straini
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limba română, se acordă un an pregătitor pentru studiul limbii române, anterior studiilor 

propriu-zise. 

 

Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta Certificatul de absolvire a anului pregătitor, la 

înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de 

persoane: cele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, 

situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani consecutivi de studii urmae în limba română, într-o 

unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România; cei care, în vederea 

înscrierii în învăţământul universitar, promovează testul de limba română, organizat potrivit 

reglementărilor în vigoare; cei care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă 

Atestate de competenţă lingvistică pentru limba română, nivelul minim B1, eliberate potrivit 

reglementărilor în vigoare. 

 

În ceea ce priveşte demersurile pentru depunerea dosarelor de candidatură, acestea se 

transmit doar prin intermediul misiunilor diplomatice. Dosarele depuse direct la birourile de 

registratură ale MAE sau MEN, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în 

considerare. 

 

 Foto: studyromanian.com 

 

Startul înscrierilor a fost dat pe 15 decembrie, candidatul având obligaţia de a se interesa 
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asupra condiţiilor pe lângă misiunea diplomatică unde doreşte să depună dosarul. Data limită 

de depunere a dosarelor este comunicată de fiecare misiune diplomatică. 

 

Misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti vor transmite dosarele de candidatură la 

MAE- Direcţia Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică (DDPCŞ), însoţite de o notă verbală, 

până la 15 martie 2018, iar rezultatele concursului de burse vor fi anunţate până la data de 15 

iunie 2018 fiecărei misiuni diplomatice care a transmis la MAE dosare de candidatură. 

 

Pentru mai multe informaţii legate de burse, ciclurile de studiu, dar şi  detalii privind 

documentele necesare participării, persoanele interesate sunt rugate să acceseze următorul 

link: http://www.mae.gov.ro/node/10250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COMISIA EUROPEANĂ A STABILIT DATA LA CARE MAREA BRITANIE VA PLECA 

DEFINITIV DIN UE 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/comisia-europeana-stabilit-data-la-care-marea-britanie-va-pleca-

definitiv-din-ue/ 

 

 

 

Comisia Europeană a propus ca perioada de tranziţie după Brexit cerută de Marea Britanie să 

se încheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate 

miercuri, 20 decembrie, relatează AFP şi Reuters. 

„Dispoziţiile privind perioada de tranziţie ar trebui să fie aplicate începând de la data intrării în 

vigoare a acordului de retragere şi nu ar trebui să dureze după 31 decembrie 2020”, se arată 

în documentul citat. 

Suprapunerea cu încheierea actualei perioade bugetare a UE de şapte ani, sfârşitul anului 

2020, la 21 de luni după Brexit (29 martie 2019), a fost îndelung aşteptată ca data ţintă finală a 

perioadei de tranziţie, dar aceasta este prima confirmare oficială că acesta este obiectivul 

oficial ale negociatorilor din Uniune. 

Premierul britanic Theresa May propusese o perioadă de tranziţie de doi ani. 

Cele patru pagini cu noi directive pentru negociatorul şef al UE Michel Barnier sunt în 

conformitate cu liniile stabilite de lideri ai UE la summitul care a avut loc vinerea trecută şi vor 

forma baza unor negocieri privind perioada de tranziţie pe care Barnier speră să le înceapă 

luna viitoare. 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/comisia-europeana-stabilit-data-la-care-marea-britanie-va-pleca-definitiv-din-ue/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/comisia-europeana-stabilit-data-la-care-marea-britanie-va-pleca-definitiv-din-ue/
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Potrivit directivelor, Marea Britanie va fi în continuare membru efectiv al instituţiilor UE, va 

respecta toate deciziile, inclusiv unele noi, dar nu va avea un cuvânt de spus în luarea 

deciziilor. UE va oferi de asemenea Marii Britanii un loc fără drept de vot în cadrul unor 

reuniuni unde deciziile luate pot afecta anumite aspecte şi va crea condiţii speciale privind rolul 

Regatului Unit în stabilirea cotelor anuale de pescuit ale UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 


