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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Consulul General al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, a participat la 

închiderea Programului Operațional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 

2. O nouă decizie CEDO privind școlile românești din regiunea transnistreană: “Rusia a 

încălcat dreptul la educația elevilor de la internatul din Tighina” 

3. Ziua Armatei Române, marcată în Țară și Basarabia: comemorări ale eroilor români, 

expoziții, alocuțiuni și ceremonial religios 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. 2.231 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

5. Gala Dinner, un eveniment caritabil în beneficiul Oxford for Romania Summer School 

6. Constituția italiană, ediția în română 

7. Experiența sistemului de învățământ dual german – deprinderea de competențe teoretice, 

practice și sociale 

 

III. ACTUALITATE 

8. Compania aeriană TAROM lansează o nouă cursă din Odesa spre Bucureşti 

9. 1 Decembrie 2018, proclamată în statul Indiana drept Ziua Aniversării a 100 de ani de la 

Unirea Românilor 

10. Militari români căzuți la Stalingrad, reînhumați în Cimitirul de Onoare Românesc de la 

Rossoşka 

11. MRP deschide în premieră tabăra „ARC”- ediția de iarnă 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29008-2018-10-25-08-46-51.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29008-2018-10-25-08-46-51.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29009-2018-10-25-08-52-01.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29009-2018-10-25-08-52-01.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/stiri-tarom/29002-compania-aerian-tarom-lanseaz-o-nou-curs-din-odesa-spre-bucureti-.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29003-2018-10-25-08-27-07.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29003-2018-10-25-08-27-07.html
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IV. ACTUALITATE LEGISLTIVĂ 

12. Comunicat de presă - Prezentarea proiectului de raport al senatorului Viorel Badea în 

cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Tbilisi, 17-18 octombrie 2018) 

 

V. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

13. Activitatea legislativă a Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării 

14. Participarea domnului senator Badea Viorel, secretarul Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara țării la ceremonia de reînhumare a 633 de militari români în Cimitirul de 

Onoare Românesc de la Rossoșka, regiunea Volgograd din Federația Rusă 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUȚI, IRINA LOREDANA STĂNCULESCU, 

A PARTICIPAT LA ÎNCHIDEREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - 

UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2447/ 

 

 La 22 octombrie curent, a avut loc închiderea Programului Operațional Comun România 

- Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, evenimentul fiind   marcat printr-o suită de 

manifestări,  organizate în cele trei state partenere, una dintre care s-a desfăşurat şi la 

Cernăuţi. În cadrul evenimentului au fost prezentate bilanțul programului, cele mai importante 

rezultate și provocările întâmpinate pe parcursul implementării. Experți din cadrul Autorității de 

Management, ai Secretariatului Tehnic Comun, dar și reprezentanți ai beneficiarilor au vorbit 

invitaților prezenți, în sala de conferințe a Hotelului Bucovina din Cernăuți , despre proiectele 

implementate prin program și impactul acestora asupra comunităților din zonele de graniță.  

La eveniment au  fost prezenţi,  din partea Consulatului General al României la Cernăuți,  

doamna Consul General Irina Loredana Stănculescu şi ministrul consilier Ionel Ivan, Excelenţa 

Sa transmiţând  un mesaj de salut şi din partea E.S domnul Cristian Leon Turcanu, 

Ambasadorul României în Ucraina. 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28947-2018-10-18-07-50-13.html
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O NOUĂ DECIZIE CEDO PRIVIND ȘCOLILE ROMÂNEȘTI DIN REGIUNEA 

TRANSNISTREANĂ: “RUSIA A ÎNCĂLCAT DREPTUL LA EDUCAȚIA ELEVILOR DE LA 

INTERNATUL DIN TIGHINA” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29008-2018-10-25-08-46-51.html  

 

După 6 ani de la Hotărârea Catan și alții, prin care CEDO a constatat că Rusia a violat dreptul 

la educația elevilor din școlile românești din regiune a transnistreană, marți, 23 octombrie 

2018, CEDO a pronunțat o nouă hotărâre, prin care recunoaște că Rusia a încălcat dreptul la 

educația elevilor de la internatul din Tighina și a obligat-o să plătească 64 mii de euro, 

transmite Romanian Global News. 

Până în prezent, Federația Rusă nu a executat prima Hotărâre CEDO, emisă pe 19 octombrie 

2012. 

În ultimii 6 ani, numărul elevilor din școlile cu scriere în alfabet latin din regiunea transnistreană 

s-a diminuat cu 35%, iar din anul 1998 până în anul 2016 numărul elevilor a scăzut cu 75%. 

Pe 19 octombrie 2012, Curtea Europeană a remarcat că „reducerea numărului de elevi cu 

50% în liceele „Evrika" şi „Alexandru cel Bun" este prea mare pentru a fi explicată doar prin 

factorii demografici". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29008-2018-10-25-08-46-51.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29008-2018-10-25-08-46-51.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29008-2018-10-25-08-46-51.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29008-2018-10-25-08-46-51.html
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ZIUA ARMATEI ROMÂNE, MARCATĂ ÎN ȚARĂ ȘI BASARABIA: COMEMORĂRI ALE 

EROILOR ROMÂNI, EXPOZIȚII, ALOCUȚIUNI ȘI CEREMONIAL RELIGIOS 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29009-2018-10-25-08-52-01.html 

 

 

Ziua Armatei Române în anul 2018 este sărbătorită joi, 25 octombrie. Ca de în fiecare an, de 

Ziua Armatei Române sunt organizate manifestări în principalele garnizoane din Țară dar și 

peste Prut, transmite Romanian Global News. 

Ziua Armatei Române coincide și cu ziua de naștere a Regelui Mihai I. Ar fi împlinit 97 de ani. 

În Parcul Carol I, din Capitală, vor avea loc manifestări dedicate Zilei Armatei României, 

anunță Ministerul Apărării Naționale. 

Toate categoriile de forțe ale armatei vor prezenta elemente de tehnică și echipament din 

dotare, vor fi organizate ateliere de tir cu arcul și de instrucție pentru promovarea carierei 

militare - „Military Boot Camp", standuri de carte, fotografii cu specific militar din actualitate sau 

istorice. 

Joi seară, de la ora 19.00 se va desfăşura o ceremonie de retragere cu torţe, pe itinerarul 

Monumentul Ostaşului Necunoscut, Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni, Brigada 30 

Gardă "Mihai Viteazul" din Bulevardul Timişoara. 

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, și ataşatul apărării militar şi aero 

al României în Republica Moldova, colonel Cristi Ladaniuc, au participat pe 24 octombrie, la 

ceremonia militară de comemorare a eroilor români la Cimitirul Eroilor Români din localitatea 

Feștelița, raionul Ștefan Vodă. Evenimentul va mai cuprinde alocuțiuni ale oficialilor din cadrul 

Ministerului Apărării al Republicii Moldova, ale autorităților locale, un ceremonial religios 

susținut de un sobor de preoți din cadrul Mitropoliei Basarabiei şi Exarhatului Plaiurilor, precum 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29009-2018-10-25-08-52-01.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29009-2018-10-25-08-52-01.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/28921-2018-10-16-08-37-35.html
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și depuneri de flori. 

Manifestările continua joi, 25 octombrie 2018, cu vernisarea expoziției tematice „Eroul 

Necunoscut al României" la Centrul de Cultură și Istorie Militară din Municipiul Chișinău. 

Ulterior, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, și ataşatul apărării militar 

şi aero al României în Republica Moldova, colonel Cristi Ladaniuc, vor participa la ceremonia 

militară de comemorare a eroilor români organizată la Cimitirul Eroilor căzuți în Primul Război 

Mondial din incinta Cimitirului Central din Mun. Chișinău. 

Evenimentul va mai cuprinde alocuțiuni ale oficialilor din cadrul Ministerului Apărării al 

Republicii Moldova, ale autorităților locale, un ceremonial religios susținut de un sobor de 

preoți din cadrul Mitropoliei Basarabiei şi Exarhatului Plaiurilor, precum și depuneri de flori. 

Tot pentru ziua de joi, Asociația „UNIREA - ODIP" anunță un eveniment dedicat Zilei Armatei 

Române, care va avea loc, cu începere de la ora 11.00, la Complexul Memorial „Cimitirul 

Eroilor Români" de pe bulevardul Decebal 17. În cadrul ceremoniei, va fi dat startul lucrărilor 

de reparație a Cimitirului Eroilor Români, în cadrul unei campanii de colectare a fondurilor, 

inițiată de unioniști. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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2.231 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/2-231-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 

2.231 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Spania – 971 locuri de muncă: 950 muncitor necalificat în agricultură – cules căpșuni, 6 

muncitor necalificat în agricultură, 5 mecanic (reparare autovehicule cu remorcă), 4 tehnician 

turbine eoliene, 2 muncitor – cules struguri, 2 sudor TIG, 2 tractorist; 

Germania – 518 locuri de muncă: 120 curier, 80 personal curățenie, 54 electrician, 53 

instalator, 53 sudor, 51 lăcătuș, 24 șofer camion, 15 commis de rang, 12 commis de cuisine, 7 

camerista/roomboy, 4 manager software sisteme de securitate, 4 manager hardware sisteme 

de securitate, 4 mecanic auto, 4 operator mașini CNC, 4 șofer autobuz, 3 mecanic industrial, 3 

instalator mașini, 3 mecanic proces, 3 mozaicar, 2 inginer verificare și validare, 2 lucrător 

forestier, 2 măcelar, 1 constructor structuri din metal, 1 coordonator activități arhitectură 

electrică, 1 dezvoltator sistem Android, 1 inginer sistem, 1 inginer dezvoltare, 1 inginer 

proiectant, 1 ospătar, 1 tâmplar, 1 tehnician instrumentație și control, 1 tehnician sisteme de 

răcire, 1 tehnician sisteme electrice; 

Marea Britanie – 243 locuri de muncă: 200 muncitor industria piscicolă, 40 infirmier, 1 

ciontolitor, 1 curier liber profesionist, 1 muncitor necalificat; 

Olanda – 97 locuri de muncă: 20 creatori buchete de flori, 20 operatori la mașini și utilaje 

pentru fabricarea produselor alimentare, 15 lucrători calificați în grădinărit, 10 culegători roșii, 

10 tâmplari, 10 zidari, 5 dulgher, 5 rigipsar, 1 instalator/montator țevi, 1 mecanic mașini 

https://www.timpromanesc.ro/2-231-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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agricole; 

Letonia – 90 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuș mecanic/mecanic auto, 20 tencuitor, 20 

zugrav, 10 sudor mig-mag; 

Irlanda – 75 locuri de muncă: 50 îngrijitor persoane, 25 ciontolitor; 

Ungaria – 71 locuri de muncă: 10 casier, 10 manipulant mărfuri, 10 măcelar, 10 muncitor 

necalificat, 10 vânzător, 8 cofetar, 5 muncitor în magazie, 3 ajutor bucătar, 2 

muncitor/tehnician în construcția rețelelor de telefonie, 1 agent vânzări, 1 manager produs, 1 

contabil analitic; 

Norvegia – 43 locuri de muncă: 20 tehnician/muncitor în hidroizolație a acoperișurilor, 10 

vopsitor auto, 5 farmacist, 2 montator acoperișuri, 1 dentist, 1 designer, 1 frizer, 1 inginer 

sistem electric, 1 inginer de proiectare a conductelor, 1 senior inginer automatist; 

Estonia – 25 locuri de muncă: 15 electrician în construcții, 10 montator schele; 

Malta – 25 locuri de muncă: 10 operator de proces, 10 tehnician proces, 3 tehnician mecanic 

service, 2 tehnician electronică service; 

Polonia – 25 locuri de muncă: 10 șofer de TIR internațional, 10 zidar, 5 croitoreasă; 

Slovacia – 22 locuri de muncă: 5 operator de producție la strung CNC, 5 sudor, 4 cameristă, 3 

bucătar, 2 ajutor pentru bucătărie, 2 mecanic autovehicule, 1 specialist în administrație; 

Lituania – 10 locuri de muncă: 10 muncitor în construcții; 

Suedia – 9 locuri de muncă: 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto, 1 tinichigiu auto; 

Franța – 4 locuri de muncă: 2 mecanic auto, 1 carosier, 1 tehnician mentenanță autovehicule; 

Belgia – 2 locuri de muncă: 2 tehnician; 

Finlanda – 1 loc de muncă: 1 măcelar. 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GALA DINNER, UN EVENIMENT CARITABIL ÎN BENEFICIUL OXFORD FOR ROMANIA 

SUMMER SCHOOL 

https://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/gala-dinner-un-eveniment-caritabil-in-beneficiul-oxford-for-

romania-summer-school/ 

 

Sâmbătă, 20 octombrie 2018, Romanian Women in UK a organizat Gala Dinner, un eveniment 

caritabil în beneficiul Oxford for Romania Summer School. 

Evenimentul s-a bucurat de un real succes din partea comunității românești din Marea 

Britanie, dar și a britanicilor, aducând în atenția tuturor necesitatea sprijinirii tinerei generații, 

se arată într-un comunicat de presă al Romanian Women in UK. 

„Educația este un domeniu primordial pe care Romanian Women in UK, îl abordează cu foarte 

mare interes, respect, dăruire și pasiune. Pentru că atunci când oameni entuziasmați își unesc 

eforturile pentru a construi împreună, se întâmplă lucruri minunate, benefice tuturor, se crează 

oportunități și se dezvoltă noi percepții. Ne bucurăm că prin intermediul evenimentului caritabil 

organizat sâmbătă, putem contribui și acorda posibilitatea cât mai multor liceeni din România 

să participe la Oxford Summer School 2019”, a declarat Veronica Costache, co-fondatoare 

Romanian Women in UK, Londra. 

https://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/gala-dinner-un-eveniment-caritabil-in-beneficiul-oxford-for-romania-summer-school/
https://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/gala-dinner-un-eveniment-caritabil-in-beneficiul-oxford-for-romania-summer-school/
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Evenimentul, desfășurat în apropriere de celebra Trafalgar Square, în inima Londrei, s-a 

bucurat de aprecieri extraordinare, români și britanici din diferite domenii de activitate, au 

rezonat cu o cauză caritabilă pentru un domeniu atât de important. 

„După trei ani de când organizăm școala de vară la Oxford, ne bucurăm să descoperim 

oameni cu inițiativă care se mobilizează independent pentru a ne susține cauza. Asta ne arată 

cât de mare e rețeaua celor care împărtășesc aceeași dorință de contribui la un acces mai 

mare la educație de calitate pentru tinerii români din familii modeste”, a spus Monica Enescu, 

co-fondatoare a organizației Oxford for Romania. 

Seara a fost prezentată de jurnalista Janina Nectara, susținătoare a proiectelor educaționale 

din România și inițiatoarea campaniei „Femei pe bancnote”. 

Atmosfera artistică a fost întreținută de tineri muzicieni de excepție,astfel violonistul Bogdan 

Alexandru Costache, venit special din țară pentru a sprijini acest proiect, a făcut ca seara să 

fie magică alături de pianista Andrada Brisc, solistele Simona Migdonia și Claudia Morar. 

Gala Dinner, un eveniment de succes pentru o cauză deosebită a fost susținută și de sponsorii 

AQUA Carpatica și Super Financial Limited care apreciază și se implică activ în proiectele de 

educație. 

„Atenția noastră s-a îndreptat în acest an către Oxford for Romania, o asociație care contribuie 

activ și cu mare valoare adăugată la educația noii generatii, mai ales a celor cu potențial 

academic deosebit dar situație materială precară. Împreună investim astfel pe termen lung în 

viitorul Romaniei, pentru că un copil prin educație are cea mai mare oportunitate să îşi 

realizeze potenţialul, să devină un cetățean implicat și un adult împlinit. Mă onorează și 

responsabilizează acest parteneriat, de altfel anticipat de noi prin contribuția adusă în 

campaniile de donare de carte și împlinit în chip minunat de faptul ca unul dintre elevii selectați 

în ediția din acest an a școlii a beneficiat de aceste cărți. Daruind vom dobândi.” Alina Balațchi,  

co-fondatoare  Romanian Women in UK, Londra. 
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Oxford for Romania este o organizație non-profit înființată în Oxford de academicieni și 

profesioniști români cu pasiune pentru educație și entuziasm pentru proiectele dedicate 

sprijinirii comunității. În 2016 a luat ființă școala de vară prin care liceeni cu potențial academic 

și posibilități financiare reduse din România au parte de o experiență educațională de top, prin 

ateliere și activități susținute de profesioniști pasionați care se implică voluntar. 

Romanian Women in UK a fost înființata acum doi ani de către femei românce din Londra 

dedicate sa inspire, informeze și sa asiste comunitatea românească din UK. Prin intermediul 

proiectelor inovative și speciale derulate, RWinUK reprezintă un pilon important al comunității 

românești fiind în aceeași măsura un promotor al imaginii României în lume și o punte de 

legătura culturală între România și UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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CONSTITUȚIA ITALIANĂ, EDIȚIA ÎN ROMÂNĂ 

https://www.gazetaromaneasca.com/societate/cultura/constitutia-italiana-editia-romana/ 

 

 

Biblioteca Senatului italian a publicat recent Constituția italiană în limba română, anunță 

culturaromena.it. Senatul Republicii contribuie la răspândirea cunoașterii Constituției italiene 

prin traducerea textului Cartei fundamentale în limbi străine. 

Constituția italiană a fost promulgată la 27 decembrie 1947 la Palazzo Giustiniani, ales de 

Enrico De Nicola drept sediu temporar al Șefului Statului în perioada dintre organizarea 

referendumului între Monarhie și Republică din 2 iunie 1946 și promulgarea Constituției. 

 

Volumul prezintă textul actual al Constituției Republicii Italiene, rezultat din cel publicat în ediția 

extraordinară a Monitorului Oficial nr. 298 din 27 decembrie 1947 și din toate modificările 

introduse de legile constituționale ulterioare. 

  

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 

https://www.gazetaromaneasca.com/societate/cultura/constitutia-italiana-editia-romana/


 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

14 

EXPERIENȚA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL GERMAN – DEPRINDEREA DE 

COMPETENȚE TEORETICE, PRACTICE ȘI SOCIALE 

https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/10/23/experienta-sistemului-de-invatamant-dual-german-

deprinderea-de-competente-teoretice-practice-si-sociale--198066 

 

"Secretele" sistemului de învăţământ dual german, care pune accent pe deprinderea de 

competenţe teoretice, practice şi sociale necesare viitorilor specialişti, evoluţia unui elev care 

urmează această formă de învăţământ, dar şi bunele practici în domeniu au fost prezentate, 

timp de o săptămână, unor reprezentaţi din învăţământul românesc şi autorităţi din domeniu. 

Astfel, la iniţiativa Ambasadei Germaniei la Bucureşti, împreună cu Ministerul german al 

Afacerilor Externe şi Institutul Goethe, a avut loc săptămâna trecută o deplasare în această 

ţară a unei delegaţii române, tema discuţiilor fiind "Sistemul dual de formare profesională din 

Germania". 

Participanţii români au aflat că acesta este singurul sistem de învăţământ din Germania care 

este reglementat unitar, chiar dacă funcţionează la nivelul fiecăruia dintre cele 16 landuri. Rata 

de angajare a absolvenţilor acestei forme de învăţământ este de aproximativ 90%, ucenicii 

fiind remuneraţi de cele mai multe ori după primul an de pregătire în companie. 

"Subiectul referitor la învăţământul dual este foarte important, deoarece există o lipsă de forţă 

de muncă calificată la ora actuală nu numai în România, ci şi în foarte multe ţări din Europa. S-

a constituit o delegaţie de 10 persoane din România, din care au făcut parte inspectori şcolari, 

reprezentanţi ai Camerei de Comerţ - jurnalişti, reprezentanţi ai Centrului Naţional de 

Dezvoltare a Învăţământului Tehnic şi Profesional, ai Consiliului Tinerilor din România şi ai 

unei autorităţi noi care s-a înfiinţat în acest an în iunie - Autoritatea Naţională de Formare 

Profesională Iniţială în Sistem Dual, care se va ocupa de acest tip de învăţământ. Şi noi am 

organizat o călătorie timp de o săptămână la Bonn şi Berlin", a precizat Daniel Tandreu, 

reprezentant al Ambasadei Germaniei la Bucureşti, secţia economică. 

Membrii delegaţiei au participat la întâlniri cu reprezentanţii Camerelor de comerţ din 

https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/10/23/experienta-sistemului-de-invatamant-dual-german-deprinderea-de-competente-teoretice-practice-si-sociale--198066
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/10/23/experienta-sistemului-de-invatamant-dual-german-deprinderea-de-competente-teoretice-practice-si-sociale--198066
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Germania, cu conducerea sindicatelor şi patronatelor din domeniu, dar şi cu parlamentari din 

Comisia de învăţământ din Bundestag. Nu în ultimul rând, românii au putut asista la instruirea 

viitorilor creatori şi constructori ai maşinilor Mercedes, chiar la unul dintre sediile companiei 

Daimler. 

"Aceşti parteneri sociali sunt, pe de o parte, reprezentanţi ai angajatorilor, ai angajaţilor, prin 

sindicate, Camere de comerţ - care în Germania sunt foarte importante, pentru că ele sunt 

cele care organizează examenele şi, bineînţeles, şcolile profesionale, care se ocupă de elevii 

din Germania. În principiu, un elev nu are nevoie de niciun certificat de absolvire a unei şcoli 

pentru a putea participa la acest sistem de şcoli profesionale. În medie, durează între doi şi trei 

ani şi jumătate. Şi foarte important este că un elev, odată ce a fost acceptat de o companie, 

semnează un contract şi acolo sunt stipulate exact toate drepturile şi obligaţiile lui. Deci, el 

este văzut nu ca un elev, student sau practicant, ci ca un angajat cu drepturi şi obligaţii. De 

asemenea, foarte importantă este partea de practică - elevul se duce şi la şcoală, dar marea 

majoritate a timpului o petrece în companie şi pentru companie este ca o investiţie", a explicat 

Daniel Tandreu. 

Un exemplu care arată de ce sistemul de învăţământ dual german are succes este că, după ce 

elevii termină această formă de învăţământ, în 68% dintre cazuri aceştia vor fi şi angajaţi de 

compania în care şi-au făcut ucenicia. 

"Mai mult, diferenţa de 20% ar putea rămâne în cadrul companiei, dar elevii aleg să plece la o 

altă companie, ceea ce înseamnă că, de fapt, 90% dintre elevi îşi găsesc foarte repede un job 

şi sunt deja gata calificaţi pentru a-şi începe cariera profesională. Am mai vizitat şcoli 

profesionale, un hotel în care o vânzătoare hotelieră ne-a explicat experienţele ei, şi am 

observat că este foarte important ca, pe lângă competenţele metodice pe care un ucenic 

trebuie să şi le însuşească, acel elev învaţă şi foarte multe competenţe sociale - punctualitate, 

să fie ordonat, curat şi capabil să aibă o relaţie profesionistă cu clientul", a spus reprezentantul 

Ambasadei Germaniei la Bucureşti. 
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Fiecare dintre partenerii sociali are un rol foarte important. 

"Sindicatele sunt foarte interesate ca drepturile ucenicilor să fie respectate, patronatele, ca 

reprezentanţi ai companiilor, sunt la rândul lor foarte interesate ca aceşti ucenici să termine 

parcursul de învăţământ dual cu nişte competenţe foarte bine însuşite şi, pe de altă parte, 

Camerele de comerţ funcţionează ca un intermediar, dau multă consultanţă şi organizează şi 

examenele pentru învăţământ dual şi sunt foarte implicate în a asigura o calitate bună şi ca 

totul să se desfăşoare bine. După aceea, este şi statul - în Germania există un institut al 

învăţământului profesional care este implicat atât în cercetare, cât şi în promovarea acestui 

sistem. Concluzia cred că este că acest sistem funcţionează foarte bine în Germania. Este un 

sistem care nu trebuie neapărat copiat în întregime, ci scopul acestei călătorii a fost ca 

persoanele să înţeleagă cum funcţionează, iar după aceea rămâne la latitudinea fiecărei ţări 

să aplice acest sistem. Cel mai important cred că este faptul că toţi au de câştigat. Atât elevii, 

cât şi companiile, şi piaţa de muncă, dar şi Camerele de comerţ ies câştigătoare din acest 

sistem", a subliniat Daniel Tandreu. 

Peter Rechmann, reprezentant al conducerii GOVET, a evidenţiat că învăţământul dual 

german este un pilon foarte important pentru formarea profesională în Germania, pentru că 

peste 50% dintre persoanele care trăiesc aici şi care lucrează au absolvit o formare 

profesională duală şi reuşesc în acest fel să-şi întreţină familiile şi să aibă, în acest fel, o 

carieră. În acelaşi timp, a arătat oficialul german, pentru companii, această formare duală 

înseamnă că şi companiile reuşesc să recruteze experţi şi forţa de muncă calificată de care au 

nevoie. 

Rechmann a adăugat că partea germană nu recomandă altor ţări ca acest sistem să fie preluat 

identic, "pentru că nu aşa funcţionează", dar unele elemente pot fi adaptate. 

"La noi, acest sistem dual de învăţământ s-a dezvoltat de-a lungul anilor, deci are o tradiţie 

istorică şi ţine şi de condiţiile sociale şi economice. Dar sigur că anumite elemente pot fi 

preluate şi pot fi implementate într-un mod asemănător sau puteţi chiar să îmbunătăţiţi şi 

măsurile pe care noi le-am luat în Germania. Astfel de exemple, de elemente care pot fi 



 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

17 

preluate sunt de învăţământ dual, pentru că, pe de o parte, se învaţă în şcoala profesională şi, 

pe de altă parte, în companii. Avem şi acest regulament de formare profesională, ceea ce 

înseamnă că la nivel federal ne punem de acord să avem acest regulament comun. Un alt 

exemplu este BIBB-ul, care promovează cercetarea şi oferă şi prestaţii de consiliere şi, 

bineînţeles, formează şi formatori", a explicat el. 

Potrivit reprezentantului GOVET, este importantă implicarea tuturor categoriilor sociale pentru 

dezvoltarea unui astfel de sistem dual. 

"Acesta este un pilon foarte important atunci când este vorba despre preluarea unui astfel de 

sistem în ţara dvs., pentru că trebuie implicate toate categoriile sociale, respectiv statul, pe de 

o parte, precum şi reprezentanţii forţei de muncă - sindicatele şi reprezentanţii angajatorilor, 

adică patronatul. Trebuie ştiut că această dezvoltare a sistemului de învăţământ dual din 

Germania este rezultatul unei dezvoltări foarte lungi, care ţine de secole. În forma sa actuală, 

care este reglementată la nivel legislativ, există din anii '70, însă are tradiţia de sute de ani. 

Lucrul cel mai important este să existe o voinţă de reformare. Germania sau nicio altă ţară nu 

vă poate ajuta atât timp cât nu există această voinţă de reformare a sistemului de învăţământ. 

După aceea, în momentul în care există această voinţă, există diferite canale; de exemplu, 

cele diplomatice, există formatori şi consilieri care pot deveni partenerii dvs. de discuţie", a 

spus Peter Rechmann. 

Rainhold Curca, profesor la o instituţie de învăţământ dual, a fugit din România în anul 1982, 

trecând Dunărea înot. El predă acum la Ahrweiler - de aproape 30 de ani - psihologie, 

pedagogie şi sport în sistemul de învăţământ dual. În tinereţe, a fost membru al echipei 

naţionale a României de baschet - juniori. Mulţi ani, el nu a putut veni deloc în România, dar 

după Revoluţie a ajuns periodic în ţară. 

"E puţin altfel decât în România, dar se poate compara secţia în care eu sunt chiar cu un liceu 

pedagogic - se formează instructori, pedagogi, educatori şi învăţători. Practica conţine doi ani 

de şcoală - cam 16 săptămâni de practică în diferite domenii ale învăţământului social. 

Probabil, o mai mare motivaţie din partea firmelor pentru elevii care urmează o meserie în a-i 
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remunera corespunzător, pentru că pe urmă ei sunt un avantaj pentru firma în care ei au urmat 

instrucţia. Cred că se poate ajunge la un rezultat mai bun dacă plata meseriilor ar fi mai mare, 

dar şi rolul unei meserii în cadrul general în România. Adică, nu doar cei care au urmat o 

facultate să aibă o poziţie socială corespunzătoare, ci şi cei care au învăţat o meserie", a 

povestit el. 

Christoph Strato este formatorul a peste 250 de ucenici pe an şi vorbeşte destul de bine limba 

română, pentru că soţia sa este din Ploieşti. El lucrează într-o instituţie de învăţământ de lângă 

Berlin, care datează din 1957, iar anul acesta instruieşte 250 de elevi pentru mai multe 

meserii. Împreună cu conducerea şcolii, Christoph Strato îi caută pe viitorii ucenici în şcoli, 

unde îi informează despre meseriile pe care instituţia le oferă, dar şi la târguri speciale pentru 

formare profesională sau pe internet. 

"Invităm şi grupuri de elevi la noi. Aici are loc examenul practic, însă există şi un examen scris. 

Acest proiect este un succes pentru că reprezintă îmbinarea între teorie şi practică", a adăugat 

el. 

Pentru Valentina Capotă, inspector în cadrul ISMB pentru învăţământ profesional şi tehnic, 

contactul cu profesorii şi formatorii germani a fost "o experienţă didactică extraordinară". 

"Am învăţat multe exemple de bune practici, sistemul educaţional german dual valorifică 

experienţa unui secol de învăţământ şi accentul deosebit se pune pe instruirea practică. (...) 

Am avut foarte multe de învăţat, sperăm să dezvoltăm şi în România acest sistem educaţional 

care pune accent pe practică. Să vină alături de noi companiile, de fapt iniţiatoarele sunt 

companiile - accentul deosebit se pune pe companie, să găsim sprijin şi din partea Camerei de 

Comerţ şi a Cooperaţiei Meşteşugăreşti. Şi acum, Camera de Comerţ ne sprijină prin 

asigurarea de parteneriate cu agenţi economici. Rolul primordial îl are Camera de Comerţ, 

compania, cooperaţia meşteşugărească. Avem profesori foarte buni, foarte pregătiţi", a spus 

prof. Valentina Capotă. 

Bianca David - inspector de specialitate la Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov - crede că 

reuşita implementării unui sistem de succes şi în ţara noastră este strâns legată de examenul 
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de admitere pentru clasa a IX-a. 

"Ceea ce am văzut aici este realizat într-o perioadă mare de timp, la noi se încearcă doar de 

câţiva ani. Probabil că va mai trebui timp să ne punem la punct cu toate demersurile, în primul 

rând legislative, şi să schimbăm mentalităţi atât ale elevilor, cât şi ale părinţilor. Dacă se va 

reuşi ca sistemul de admitere după clasa a VIII-a să fie unul în care elevul să-şi cunoască clar 

valoarea, abilităţile şi de asemenea şi sistemul de consiliere să se schimbe, probabil că vom 

reuşi. Această vizită a fost foarte utilă. Sistemul dual în Germania este unul de succes, 

încercăm ca şi în România să-l implementăm adaptat la condiţiile de acasă", a spus Bianca 

David. 

Între obiectivele vizitate de delegaţia română s-au aflat Camera de Comerţ şi Industrie Bonn 

Rhein/Sieg, Biroul Central pentru Cooperare Internaţională în domeniul formării profesionale, 

Şcoala profesională din districtul Ahrweiler, Hotelul Steigenberger din Bad Neuenahr, Asociaţia 

Germană a Sindicatelor, Comisia pentru educaţie, cercetare şi evaluarea tehnologiilor din 

Bundestag-ul german, Institutul pentru educaţie şi mass-media din landurile federale Berlin - 

Brandenburg, Uzina Daimler AG - Mercedes-Benz din Berlin, Asociaţia Generală a 

Meşteşugurilor Germane (ZDH), Alianţa Federală a Asociaţiilor Patronale din Germania (BDA). 

AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: agerpres.ro 
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COMPANIA AERIANĂ TAROM LANSEAZĂ O NOUĂ CURSĂ DIN ODESA SPRE 

BUCUREŞTI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/stiri-tarom/29002-compania-aerian-tarom-lanseaz-o-nou-curs-din-odesa-spre-

bucureti-.html 

 

 

Începând cu 31 octombrie 2018, Comania areriană naţională „TAROM" din România lansează 

o nouă cursă aeriană care va face legătura directă dintre Odesa (Ucraina) şi Bucureşti, potrvit 

serviciului de presă al Aeroportului din Odesa, transmite Romanian Global News. 

 

Zborurile din Odesa spre Bucureşti şi retur vor avea loc în fiecare zi de miercuri, vineri şi 

sâmbătă la orele 4:15 ora locală din Odesa şi 1:35 din Bucureşti. Acestea vor fi realizate de 

către aeronavele „ATR 42/72". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/stiri-tarom/29002-compania-aerian-tarom-lanseaz-o-nou-curs-din-odesa-spre-bucureti-.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/stiri-tarom/29002-compania-aerian-tarom-lanseaz-o-nou-curs-din-odesa-spre-bucureti-.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/stiri-tarom/29002-compania-aerian-tarom-lanseaz-o-nou-curs-din-odesa-spre-bucureti-.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/stiri-tarom/29002-compania-aerian-tarom-lanseaz-o-nou-curs-din-odesa-spre-bucureti-.html
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1 DECEMBRIE 2018, PROCLAMATĂ ÎN STATUL INDIANA DREPT ZIUA ANIVERSĂRII A 

100 DE ANI DE LA UNIREA ROMÂNILOR 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29003-2018-10-25-08-27-07.html 

 

 

Guvernatorul statului american Indiana, Eric Holcomb, a emis o proclamaţie oficială prin care 

felicită România cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918. Guvernatorul Eric 

Holcomb a proclamat, cu această ocazie, ziua de 1 decembrie 2018 drept Ziua Aniversării a 

100 de ani de la Unirea Românilor în statul Indiana, informează Ambasada României în 

Statele Unite ale Americii într-un comunicat de presă, preluat de Romanian Global News. 

În document sunt menţionate legăturile strânse dintre România şi Statele Unite, ambele ţări 

"împărtăşind o prietenie adâncă şi de lungă durată şi un angajamentul comun pe calea 

asigurării securităţii transatlantice şi a prosperităţii reciproce". 

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a apreciat mesajul 

transmis de către guvernatorul statului Indiana, Eric Holcomb, subliniind recunoştinţa ţării 

noastre faţă de sprijinul acordat de preşedintele Woodrow Wilson în urmă cu o sută de ani 

pentru realizarea Marii Uniri. 

Emiterea proclamaţiilor de către state americane face parte dintr-un proiect mai amplu, al 

Ambasadei României la Washington, de celebrare a Centenarului Marii Uniri din 1918. Statul 

Indiana este cel de al treisprezecelea stat american care omagiază Centenarul Marii Uniri 

printr-o proclamaţie specială. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29003-2018-10-25-08-27-07.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29003-2018-10-25-08-27-07.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29003-2018-10-25-08-27-07.html
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Statul Indiana a devenit, în decembrie 1816, cel de al nouăsprezecelea stat american. Capitala 

statului este la Indianapolis, oraş cunoscut pentru circuitul auto Indianapolis Motor Speedway 

unde are loc Indianapolis 500, cea mai celebră cursă auto din lume. Statul Indiana a făcut 

parte din Teritoriile din Nord-Vest, care includeau actualele state Ohio, Indiana, Illinois şi 

Wisconsin, şi care au fost cedate Statelor Unite de către Marea Britanie în urma Războiului 

american de Independenţă. Vicepreşedintele SUA, Mike Pence, a fost guvernator al statului 

timp de patru ani. Principalii factori de coeziune comunitară a românilor din statul Indiana sunt 

reprezentaţi de Consulatul Onorific din Indianapolis şi Societatea Românească din Indiana 

Vlad The Impaler "Dracula". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 



 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

23 

MILITARI ROMÂNI CĂZUȚI LA STALINGRAD, REÎNHUMAȚI ÎN CIMITIRUL DE ONOARE 

ROMÂNESC DE LA ROSSOŞKA 

https://www.timpromanesc.ro/militari-romani-cazuti-la-stalingrad-reinhumati-in-cimitirul-de-onoare-romanesc-de-

la-rossoska/ 

 

Joi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, o delegație a Ministerului Apărării 

Naționale, formată din reprezentanți ai Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, participă la 

ceremonia de reînhumare a 633 de militari români în Cimitirul de Onoare Românesc de la 

Rossoşka, regiunea Volgograd din Federaţia Rusă. 

În cadrul ceremoniei de reînhumare a militarilor români, va fi oficiat serviciul religios de către 

un preot militar român şi vor fi rostite nume ale eroilor români căzuţi la Stalingrad. 

La manifestare vor participa, alături de delegația Ministerului Apărării Naţionale, și 

reprezentanţi ai Parlamentului României, ai Ministerului Afacerilor Externe şi oficiali ruşi. 

Activitatea se înscrie în seria manifestărilor dedicate sărbătoririi, anul acesta, a Centenarului 

Marii Uniri – deziderat naţional care nu s-ar fi putut realiza şi păstra peste timp, fără sacrificiul 

suprem al miilor de militari români căzuţi în războaie. 

Realizată în anul 2015, necropola de onoare românească adăposteşte rămăşiţele pământeşti 

a 1.644 militari români căzuţi la datorie, în cea mai crâncenă bătălie a secolului trecut – bătălia 

de la Stalingrad. Ceremonia de anul acesta este cu atât mai importantă cu cât osemintele 

aparţin celui mai mare număr de eroi români reînhumaţi până în prezent la Rossoşka. 

Potrivit datelor de arhivă, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor a identificat mormintele a 4.361 

https://www.timpromanesc.ro/militari-romani-cazuti-la-stalingrad-reinhumati-in-cimitirul-de-onoare-romanesc-de-la-rossoska/
https://www.timpromanesc.ro/militari-romani-cazuti-la-stalingrad-reinhumati-in-cimitirul-de-onoare-romanesc-de-la-rossoska/
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de militari români, morţi în lupta de la Stalingrad şi înhumaţi în 65 de necropole de război. 

Perpetuarea memoriei celor căzuţi pentru ţară, amenajarea şi protejarea locurilor de înhumare 

şi a monumentelor dedicate acestora reprezintă o datorie sacră a fiecărui stat, manifestându-

ne astfel respectul faţă de trecutul istoric şi sacrificiul de sânge al înaintaşilor, dar şi faţă de 

foştii aliaţi şi inamici căzuţi în serviciul statului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MRP DESCHIDE ÎN PREMIERĂ TABĂRA „ARC”- EDIȚIA DE IARNĂ 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-deschide-in-premiera-tabara-arc-editia-de-iarna/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează oficial ediția de iarnă a Programului de 

Tabere „ARC-Centenar”, ediția 2018, o premieră de la înființarea acestui proiect. 

Inițiativa este dedicată elevilor, studenților, profesorilor și tinerilor din comunitățile istorice și va 

reuni în perioada octombrie – noiembrie aproximativ 300 de participanți din țări precum 

Ucraina, regiunea Transcarpatia, Ungaria, Republica Moldova, Serbia sau Bulgaria, după cum 

urmează: 

 Tabăra Căprioara din judeţul Hunedoara, în perioada 27 octombrie – 17 noiembrie a.c., 

trei serii consecutive de câte șapte zile; 

 Tabăra Săcelu din judeţul Gorj, în perioada 27 octombrie – 17 noiembrie a.c., trei serii 

consecutive de câte șapte zile. 

Participanții se vor bucura de ateliere de conversație în limba română, de creație, de istorie, 

cultură și civilizație românească, de sport, precum și de alte activități organizate în cadrul 

taberelor. 

Deschiderea Taberei Căprioara va fi oficiată de către subsecretarul de stat Victor Ionescu, pe 

data de 28 octombrie, ora 10.00, la sediul Consiliul Județean din Hunedoara, în timp ce 

Tabăra Săcelu va fi inaugurată pe data de 29 octombrie, ora 10.00, în incinta centrului de 

agrement. 

Programul de tabere „ARC” își propune să ofere o experiență unică românilor aflați peste 

hotare, să le pună la dispoziție oportunitatea de a dobândi cunoștințe despre cultura și 

civilizația românească și să promoveze valorile patrimoniului cultural românesc. Este parte a 

Programului de Guvernare 2018-2020 și face parte din pilonul Educație “Nicolae Iorga”, 

înscriindu-se in Planul de actiuni al MRP. 

 

Sursa: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-deschide-in-premiera-tabara-arc-editia-de-iarna/
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COMUNICAT DE PRESĂ - PREZENTAREA PROIECTULUI DE RAPORT AL 

SENATORULUI VIOREL BADEA ÎN CADRUL ADUNĂRII PARLAMENTARE A 

CONSILIULUI EUROPEI (TBILISI, 17-18 OCTOMBRIE 2018) 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=D5DC6630-401A-4D6A-B049-DBD6A97D83EB 

 

Joi, 18 octombrie 2018, în cadrul reuniunii comune a subcomisiilor pentru copii, respectiv 

pentru educație, tineret și sport ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Tbilisi, 17-18 

octombrie 2018), senatorul Viorel Badea a prezentat, în calitate de raportor, proiectul de raport 

pe tema impactului migrației muncii asupra copiilor rămași acasă. 

Alături de membrii celor două subcomisii ale APCE au participat la dezbaterea pe această 

temă, desfășurată la sediul Parlamentului Georgiei, Gabriela Alexandrescu, director 

executiv Salvați Copiii România, precum și reprezentanți din partea UNICEF Georgia și ai 

societății civile locale. 

 

În prezentarea sa, senatorul Badea a menționat că această inițiativă este o continuare a 

activității depuse în elaborarea raportului cu tema: Dreptul la muncă al lucrătorilor casnici, în 

special al femeilor, în Europa, care s-a finalizat cu adoptarea Rezoluției 2167 (2017) a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei. A evidențiat faptul că perioada postcomunistă în statele 

din Europa Centrală și de Est a fost caracterizată printr-o deteriorare accelerată a condițiilor 

economice și sociale, situație care a avut ca efect o intensificare fără precedent a fenomenului 

migrației economice. Dând exemplul României, a menționat că peste 3 milioane de persoane 

au părăsit țara pentru a munci în străinătate, în special în Europa de Vest, ceea ce a făcut ca 

un număr semnificativ de copii să rămână în grija rudelor sau, în cel mai bun fericit caz, în grija 

unuia dintre părinți. În acest context raportorul român a adăugat că „este mai important ce lași 

acasă decât ce trimiți acasă”. 

 

Senatorul Badea a subliniat totodată că, potrivit rețelei europene Children Left Behind, 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=D5DC6630-401A-4D6A-B049-DBD6A97D83EB
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asociație a unor organizații neguvernamentale care activează în acest domeniu, există, la nivel 

european, aproximativ 500000 de copii care au trecut prin experiențe traumatizante în urma 

despărțirii de părinți. 

 

Potrivit raportorului român, lipsa afecțiunii părintești se răsfrânge în mod ireversibil asupra 

dezvoltării copiilor, psihologii confirmând, în cazul acestora, manifestarea unui spectru larg de 

tulburări de comportament (anxietate și frustrare, instabilitate afectivă însoțită de depresie, 

izolare și evitarea contactului cu cei din jur, lipsa stimei de sine, agresivitate și iritabilitate, iar în 

cele mai grave cazuri chiar suicid). Performanțele școlare modeste sau chiar risc de abandon 

școlar, un grad mai ridicat de vulnerabilitate în ceea ce privește consumul de droguri sau o 

tendință mai accentuată de a se alătura unor cercuri de prieteni cu preocupări care adesea 

transcend limitele legii se numără de asemenea printre tulburările psihocomportamentale 

identificate de raportorul român. 

 

Senatorul Badea a arătat că problema copiilor rămași acasă reprezintă o problemă stringentă 

a societății contemporane, care necesită o acțiune imediată din partea decidenților politici din 

statele membre ale Consiliului Europei, prin adoptarea unor măsuri legislative tangibile și 

țintite, în conformitate cu drepturile înscrise în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. 

În încheiere, a menționat că orice demers de legiferare în acest domeniu trebuie fundamentat 

în primul rând plecând de la expertiza valoroasă a organizațiilor neguvernamentale care s-au 

dedicat acestei cauze, precum și de la sprijinul specialiștilor din diverse domenii care au 

identificat de-a lungul timpului multe dintre problemele cu care se confruntă copiii rămași 

acasă și care pot veni cu soluții concrete în acest sens. 

 

 

 

Sursă: Senatul României 



 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

28 

ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ A COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN 

AFARA ȚĂRII 

 

În data de 23 octombrie a.c. în cadrul ședinței Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara țării din Senatul României, a fost dezbătut Proiectul de lege privind activitatea consulară 

– L624/2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării din Senatul 

României, au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte aviz favorabil cu un amendament 

admis, amendament ce dă posibilitatea cetățenilor să poată contribui la îmbunătățirea 

acțivității consulare. 
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PARTICIPAREA DOMNULUI SENATOR BADEA VIOREL, SECRETARUL COMISIEI 

PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII LA CEREMONIA DE 

REÎNHUMARE A 633 DE MILITARI ROMÂNI ÎN CIMITIRUL DE ONOARE ROMÂNESC DE 

LA ROSSOȘKA, REGIUNEA VOLGOGRAD DIN FEDERAȚIA RUSĂ 

 

De Ziua Armatei, domnul senator Badea Viorel, secretarul Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara țării, a participat, la Cimitirul Militarilor Români de la Rossoska, inaugurat de 

statul român la 25 octombrie 2015, la inițiativa ambasadorului Vasile Soare, în premieră în 

Rusia, la reînhumarea a 633 de ostași români căzuți acum 76 de ani la Stalingrad-Cotul 

Donului - Stepa Calmaca, în cea mai dureroasă înfrângere din istoria Armatei Române. 

Împreună cu excelența sa ambasadorul României la Moscova, domnul Vasile Soare, cu 

reprezentanți ai Consulatului General la Rostov pe Don, reprentanți ai MApN și ONCE, a 

asistat la o impresionantă ceremonie săvârșită de un preot militar, prin care acești eroi au fost 

omagiați.  
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”Lipsa autorităților ruse mi-a adus însă o apăsare în suflet, precum mi-a adus și imaginea 

statuii uriașe reprezentând o femeie cu sabia în mână, îndemnând la luptă. Se pare că 

anumite mentalități nu s-au schimbat, iar anumite metehne nu au fost uitate. 

Însă am trăit și un sentiment de recunoștință pentru existența acestui cimitir, un punct de 

referință absolut necesar pentru memoria neamului nostru. Îmi exprim toată admirația pentru 

eforturile ambasadorului Vasile Soare care își dedică viața și activitatea sa, în mare măsură, 

cinstirii memoriei eroilor români cazuti pe frontul de Est. Dignus est! Dumnezeu să îi 

pomenească pe acești eroi în Împărăția Sa și să îi protejeze pe militarii români oriunde s-ar 

afla !” a declarat senatorul român la încheierea ceremoniei. 

 

 


