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MĂRGĂRITARE POPULARE DIN LADA CU ZESTRE DE LA VOLOCA 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1774/ 

 

Toate trilurile primăverii s-au revărsat cu arome primăvăratice într-un cor armonios, în marţea 

luminată a Paştelui, la Muzeul de Arhitectură Populară şi Trai, sub cer liber, la un spectacol de 

zile mari, care a pus în valoare frumoasele realizări ale volocenilor, la care şi-au dat concursul, 

demonstrând obiceiurile şi tradiţiile populare, moştenite din bătrâni, toate formaţiunile artistice 

ale comunităţii teritoriale Voloca (primar Valentin Hlopina). 

 

Cea mai mare şi plăcută surpriză pentru spectatorii prezenţi a fost evoluarea Artistului 

Poporului din Republica Moldova, Ioan Paulencu, sosit la baştină de Sfintele Paşti, care le-a 

dăruit un buchet din cele mai frumoase perle populare româneşti. Au avut bucuria de a sesiza 

răscolitoarele mărgăritare, revărsate de duioasa şi melodioasa voce a rapsodului Nicolae 

Mintencu, Învăţător Emerit al Ucrainei, care, împreună cu profesoara Aurora Salahor, cu elevi 

de la ŞM Voloca, îndrumaţi de directorul Gheorghe Poclitar şi Maria Onofreiciuc, director-

adjunct, au excelat în Parada portului popular, demonstrând, cu dibăcie şi eleganţă, cele mai 

vechi costume naţionale din lada stră-străbuneilor (catrinţă, suman, căciulă etc.). 

Publicul spectator a aplaudat la „Bis!” evoluarea talentaţilor instrumentişti ai Fanfarei satului, 

dirijaţi de Mihai Cocea, ai Orchestrei de instrumente populare a Şcolii Medii Voloca, conduşi 

de Florin Onofreiciuc, ai Orchestrei de instrumente populare „Trandafir”, de pe lângă Căminul 

Cultural din Voloca, dirijaţi de bagheta maestrului Ion Bodnar, membrilor  Corului „Codrii 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1774/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

3 

Cosminului”  din Hruşăuţi, conduşi de Gheorghe Sadovei, elevilor de la Şcoala Medie 

Incompletă din Hruşăuţi, conduşi de directorul Aurel Popovici,  membrilor Corului gospodarilor 

din s. Voloca, dirijor  Ion Bodnar, elevilor de la şcoala din Valea Cosminului,  soliştilor Ion 

Semeniuc, directorul Casei de Cultură din Voloca, elevului Marius Ursuleac, Ansamblului de 

dansuri „Mărţişor”, condus de Ion Cogan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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LA OPRIŞENI A FOST DEZVELIT BUSTUL LUI ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 

 http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1773/ 

Astăzi, în săptămâna luminată după Paşti, în frumoasa şi pitoreasca comună Oprişeni, raionul 

Hliboca, graţie iniţiativei gospodarului Ilie Bezuşco şi familiei sale, care a amenajat teritoriul, în 

spatele căruia străjuieşte un stejar secular, ajutat de localnici, de primarul Nicolae Popovici, de 

directorul ŞM Nicolae Bodnariuc, de profesori şi elevi, a fost dezvelit bustul Domnitorului 

Ştefan cel Mare şi Sfânt. Aproape şase secole s-au perindat de la prima atestare documentară 

a satului, după cum a menţionat la inaugurare moderatorul Nicole Bodnariuc, directorul Şcolii 

Medii, strămoşii  lăsând urme frumoase pe acest pământ străbun, generaţiile actuale păstrând 

de la ei tot ce au avut şi au mai de preţ şi mai sfânt – Limba, cultura, tradiţiile. 

Ziua de 18 aprilie va rămâne nu doar în istoria satului Oprişeni, ci şi în cea a nordului 

Bucovinei, fiindcă bustul Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt va rămâne urmaşilor peste 

veacuri, fiind sfinţit de către un cobor de alese feţe bisericeşti din localitate – preacucernicul 

Vasile Covalciuc, protopopul raionului Storojineţ, protoiereul Gheorghe Covalciuc, Vasile 

Pauliuc, parohul Bisericii locale, părintele Gheorghe Covalciuc. 

Dumnezeu luminează cu razele învierii tot omul care îşi doreşte mântuirea, să radieze în 

această lumină şi să fie fiu al luminii. Unul dintre aceşti fii ai luminii, după cum a accentuat în 

cuvântul său preoţesc preacucernicul Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, este Ştefan cel 

Mare şi Sfânt, apărătorul creştinătăţii, care, în cei 47 de ani de domnie pe tronul Moldovei, a 

ctitorit tot atâtea biserici şi mănăstiri ce dăinuiesc peste vremuri. Floarea înţelepciunii, pe care 

a avut-o Ştefan cel Mare şi Sfânt graţie mamei sale, se datorează şi faptului că a fost fiul 

bisericii noastre, apărând cu demnitate credinţa, Ţara, pământul strămoşesc.   

Scriitorul Dumitru Covalciuc, fiu fidel al baştinei sale, unul dintre iniţiatorii instalării la Oprişeni a 

monumentului Voievodului, susţinut de arhivistul Dragoş Olaru, a amintit că acest bust a fost 

realizat de regretatul sculptor Dumitru Horşcovschi, care de vreo doi ani nu mai este printre 

noi, însă a rămas această operă, pe care a donat-o familia lui: „Mulţumim autorităţilor că au 

înţeles că avem şi noi dreptul, ca neam, la sfinţii noştri. E interesant şi faptul că această stradă 

poartă numele lui Ştefan cel Mare, iar cea de alături - e Alexandru cel Bun”, specificând faptul 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1773/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

5 

că satul Oprişeni are un muzeu de istorie minunat, şosele frumoase, însă mai au localnicii încă 

o dorinţă – la anul viitor, când se vor împlini 600 de ani de la prima atestare documentară a 

satului, să aibă în faţa şcolii bustul lui Alexandru cel Bun. ”În aprilie s-au împlinit 560 de ani de 

la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare. De peste 20 de ani luptăm să-i ridicăm Voievodului un 

monument în Cosmin şi nu putem, dar un gospodar din satul nostru a reuşit. Or, neamul nostru 

n-are voinţă, căci mijloace s-ar aduna”. 

Mulţumind dlor primar şi director pentru invitaţie şi pentru frumoasa iniţiativă, Excelenţa Sa, 

dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a specificat: „ Astăzi e un 

praznic însemnat în cinstea  Marelui Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, cel care trăiește în 

inimile noastre, fiindcă cei ce şi-au asumat curajul şi toate formalităţile de al aduce la Oprişeni 

pe Marele Voievod – cinste, vrednicie şi consideraţie din partea noastră, a Statului Român, 

pentru acest act frumos de memorie şi pomenire a Domnitorului, cel pe care îl cunoaşteţi din 

rugăciuni,  istorie, împărtăşirea valorilor sfinte aici, în regiunea Cernăuţi, dar şi la noi, în 

România. A vorbi astăzi despre Ştefan cel Mare e o onoare şi o necesitate, fiindcă societăţile 

noastre au nevoie de modele, de oameni care ar putea să ne împărtăşească ceea ce 

înseamnă valori, credinţă. Acesta a fost Marele Ştefan, care a luptat toată viaţa. Astăzi, 

această victorie este împărtăşită aici, la Oprişeni. Mă bucur că această comunitate trăieşte în 

acest spirit şi a înveşnicit memoria lui Ştefan cel Mare prin acest bust. Vrednici sunt cei care s-

au gândit, cei care se roagă şi trăiesc în asemenea valori frumoase, cei ce îşi educă copiii în 

aceste valori. Dacă peste 500 de ani Marele Ştefan a ştiut şi ne-a călăuzit viaţa, valorile şi 

istoria, sunt convinsă că şi de acum înainte vom putea merge împreună cu copiii, nepoţii şi 

strănepoţii noştri în acelaşi ritm al istoriei”. 

Prezenţi la festivitatea de inaugurare, cu un mesaj de felicitare s-au adresat românilor din 

Oprişeni Grigore Timiş, deputat în Rada Supremă, Ihor Bogatyreţ, locţiitor al şefului ARS 

Cernăuţi, Mihail Gherman, reprezentant al Consiliului Regional, Vitali Gumenyi,vicepreşedinte 

al Consiliului Raional, Vitali Kolomieţ,  locţiitor al şefului ARS Hliboca, Mykola Karliiciuk, 

primarul or. Storojineţ, ex-deputatul  Ion Popescu, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „Mihai 

Eminescu, Vasile Adăscăliţei, preşedintele Asociaţiei „Prietenii Basarabiei, Bucovinei şi 

Ţinutului Herţa”, Doina Popa, profesoară din judeţul Botoşani. 
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Cu un program artistic select s-au prezentat membrii Ansamblului etnofolcloric „Tălăncuţa” al 

şcolii din localitate, prin portul naţional, păstrat în lada cu zestre a bunicilor, prin versuri şi 

cântece cu suflu patriotic ce denotă iubirea de glie şi grai, demonstrând respectul faţă de 

străbuni. 

Înaintaşii noştri au semănat în inimile urmaşilor sămânţa cea sfântă a dragostei de Dumnezeu, 

de Ţară, de Neam. De aceea, noi, urmaşii lor suntem chemaţi să ducem această lumină 

spirituală spre inima „urmaşilor urmaşilor noştri”, după cum spunea Ştefan cel Mare, ca să 

urmăm faptele şi credinţa lor, dragostea pe care au avut-o ei  pentru vestigiile sfinte ale 

Neamului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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ROMÂNI ȘI BULGARI, EXPLOATAȚI DIN NOU ÎN GERMANIA. FĂRĂ LIMITĂ DE ORE 

PENTRU SALARII DE FOAME 

http://ziarulromanesc.de/actualitate/romani-exploatati-germania  

Povestea românilor exploatați continuă. Împotriva șefului unei firme de construcții din Saarland 

au fost înaintate acuzații de trafic de ființe umane și exploatare a muncitorilor săi. Acesta ar fi 

adus la lucru persoane din Bulgaria și România, care ar fi trăit cu salarii de foame și în condiții 

inumane. Bărbatul nu se află la prima abatere de acest gen. 

Acuzațiile sunt extrem de grave: trafic de ființe umane cu scopul exploatării, fraudă deosebit de 

gravă și deturnare de fonduri, anunță platforma SR.de. 

Între 2013 și mijlocul anului 2016, acesta a fost directorul firmei de construcții. Majoritatea 

muncitorilor recrutați erau originari din România și Bulgaria. Procurorii care se ocupă de caz 

afirmă că aceștia ar fi fost în mod regulat exploatați de către angajatorul lor. 

Fără să cunoască vreo regulă după care funcționează sistemul și fără să vorbească o boabă 

de limba germană, lucrătorilor aflați în situații financiare precare li s-au promis salarii fixe de 

450 de euro pe lună. Deseori, însă, lucrau fără vreo limită de ore prestate. Câștigau, astfel, 

mult mai puțin decât obține, în mod normal, un muncitor în construcții care lucrează pentru un 

tarif de 14 euro/oră. 

Pe lângă asta, pe numele lor erau făcute dosare care erau depuse apoi la Jobcenter, cu 

scopul de a încasa ajutorul de chirie. Banii care le reveneau intrau însă tot în buzunarul 

angajatorului, care își caza aceiași muncitori în propriile sale locuințe, unele infestate cu diverși 

paraziți. 

În anul 2006, bărbatul a fost condamnat la trei ani de închisoare, pentru ilegalități similare. La 

începutul lunii noiembrie, acesta a fost din nou arestat. Numeroși martori au descris sistemul 

folosit de acuzatul în vârstă de 52 de ani în exploatarea muncitorilor săi. 

Alți patru complici, printre care și soția acestuia, sunt în prezent cercetați. Până în momentul 

de față, procurorii au estimat prejudiciile provocate în decursul a doar 6 luni la aproape 50.000 

de euro. 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 

http://ziarulromanesc.de/actualitate/romani-exploatati-germania
http://www.sr.de/sr/home/nachrichten/panorama/anklage_menschenhandel_ausbeutung_bau100.html
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PRIMII PAȘI ÎN GERMANIA: NU VĂ LĂSAȚI INTIMIDAȚI SAU FORȚAȚI DE 

ANGAJATORUL DUMNEAVOASTRĂ SĂ LUCRAȚI FĂRĂ SALARIU 

http://ziarulromanesc.de/munca/primii-pasi-germania-nu-va-lasati-intimidati-sau-fortati-de-angajatorul-

dumneavoastra-sa-lucrati-fara-salariu  

Care sunt primii pași în Germania. Proiectul Faire Mobilität („mobilitate echitabilă“) ajută la 

impunerea pe piaţa muncii germană a plăţii salariilor juste şi a condiţiilor de muncă echitabile 

pentru lucrătorii din statele membre ale Uniunii Europene care provin din Europa Centrală şi 

de Est. În cadrul proiectului a fost realizată o broșură în limba română, intitulată «Ești informat, 

ești protejat! Ce trebuie să știți pentru a putea lucra cu succes în Germania» 

Capitolul despre primii pași în Germania descrie punctual tot ce trebuie să facă un român 

care ajunge aici. 

Astfel, în prima săptămână de la sosire trebuie să vă înregistrați la 

Bürgeramt/Einwohnermeldeamt (Direcția de Evidență a Populației), cu pașaportul sau 

buletinul. Veți primi o adeverință de domiciliu (Meldebescheinigung). De această adeverință 

aveți nevoie la toate autoritățile și casele de asigurări de sănătate din Germania. 

Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, trebuie să vă înregistrați ca fiind în căutarea unui 

loc de muncă la Agentur für Arbeit (Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă). 

Dacă nu vorbiți limba germană, trebuie să căutați un curs de limbă germană. 

Puteți depune cerere de participare la un curs de integrare. Acesta costă 1,20 euro pe oră 

(cursul cuprinde în totalitate 660 de ore) și este cofinanțat de Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) (Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi). 

Munca în Germania 

Angajatorul dumneavoastră este obligat prin lege să vă înmâneze un contract de muncă în 

termen de o lună de la începerea activității. Unii angajatori fără scrupule angajează oameni la 

negru. 

Dar chiar și fără acte și contract de muncă, angajatorul vă datorează salariul! Nu vă lăsați 

intimidați sau forțați de angajatorul dumneavoastră să lucrați fără salariu. Aveți dreptul să fiți 

plătit pentru munca dumneavoastră! Salariul trebuie plătit până cel târziu la mijlocul lunii 

următoare. Acesta se virează de obicei în contul dumneavoastră. 

http://ziarulromanesc.de/munca/primii-pasi-germania-nu-va-lasati-intimidati-sau-fortati-de-angajatorul-dumneavoastra-sa-lucrati-fara-salariu
http://ziarulromanesc.de/munca/primii-pasi-germania-nu-va-lasati-intimidati-sau-fortati-de-angajatorul-dumneavoastra-sa-lucrati-fara-salariu
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Puteți deschide un cont la orice bancă. Pentru aceasta aveți nevoie de o copie a cărții de 

identitate și a adeverinței de domiciliu. 

Angajatorul trebuie să vă înmâneze în fiecare lună un stat de plată. În statul de plată sunt 

înscrise salariul și cotele pentru contribuțiile de asigurări sociale, sănătate, şomaj şi pentru 

impozitul pe venit. Impozitele vor fi plătite de angajator direct la Finanzamt (Administrația 

Financiară). 

În multe sectoare de activitate (construcții, curățenie clădiri, îngrijire la domiciliu, servicii de 

pază și protecție, muncă temporară și industria electronică și electrotehnică) există salarii 

minime aceasta însemnând că angajatorul nu are în niciun caz voie să vă plătească sub 

salariul minim pe economie. 

Atenție: Deseori angajatorul condiționează salariul în funcție de norme pe care trebuie să le 

îndepliniți. Aceasta nu este întotdeauna permis. Apelați la un centru de consiliere sau la 

sindicatul dumneavoastră în vederea verificării contractului dumneavoastră de muncă! 

Exemplu: Dacă curățați camere într-un hotel, adesea stabilește angajatorul câte camere 

trebuie să curățați într-o oră. Angajatorul nu are voie să vă reducă salariul sub salariul minim 

pe economie. Țineți întotdeauna o evidență a orelor lucrate și asigurați-vă dovezile în acest 

sens! 

Angajatorul trebuie să vă plătească fiecare oră pe care ați lucrat-o pentru el indiferent de 

numărul camerelor pe care le-ați curățat. 

Angajatorul trebuie să vă plătească salariul în fiecare lună. Dacă ați muncit mai mult de două 

luni fără să fiți plătit încetați activitatea până când angajatorul vă plătește salariul. Însă trebuie 

să comunicați (de preferat în scris) angajatorului dumneavoastră că vă încetați activitatea 

deoarece nu v-ați primit salariul. 

Cel mai indicat este să contactați imediat sindicatul dumneavoastră sau un centru de consiliere 

dacă constatați că angajatorul dumneavoastră nu v-a plătit salariul punctual. 

Nu vă lăsați amăgit și notați-vă întotdeauna orele lucrate. Fotografiați cu telefonul mobil munca 

prestată și locul de muncă. Adunați cât mai multe informații despre angajatorul 

dumneavoastră. Cu cât aveți mai multe informații și dovezi, cu atât mai mari sunt șansele de a 

vă primi salariul de la angajator. 
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Programul de lucru în Germania este reglementat prin lege. Durata maximă a timpului de 

lucru nu poate depăși 8 ore pe zi. Aceasta poate fi însă prelungită până la cel mult 10 ore pe zi 

cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de 24 de săptămâni sau 6 luni, 

să nu depășească 8 ore pe zi. 

Orele suplimentare trebuie să fie dispuse de angajator și plătite. 

Angajatorul vă înregistrează la Asigurarea de Pensii. Unii angajatori refuză să vă plătească 

salariul sub pretextul că nu le-ați prezentat numărul de asigurare socială. Aceasta nu este 

adevărat! Angajatorul are obligația să vă înregistreze la Asigurarea de Pensii. 

Concediul este stipulat în contractul de muncă. Acesta nu are voie să fie sub durata minimă de 

concediu anuală care este reglementată prin lege. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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ITALIA, DACĂ PROPRIETARUL NU ÎNREGISTREAZĂ CONTRACTUL, CHIRIAȘUL ARE 

DREPTUL SĂ NU PLĂTEASCĂ CHIRIA 

http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/italia-daca-proprietarul-nu-inregistreaza-contractul-chiriasul-

are-dreptul-sa-nu-plateasca-chiria/  

Ce pot păți locatorii (proprietari ai unei locuințe) care semnează contractul de închiriere cu 

locatarii (chiriașii) și apoi nu-l înregistrează? 

Curtea de Casație, prin sentința nr. 25503/16, a stabilit că dacă contractul de locație nu este 

înregistrat în mod regular la Agenția Fiscală, chiriașul nu trebuie să plătească chiria, fiindcă 

contractul este nul, anunță asociația „Avvocato del Cittadino” din Roma. 

Odată cu introducerea contractelor cu impozit pe venit din chirii (cedolare secca), atât cu chirie 

convenită (de 10%), cât și cu chirie liberă (de 21%), închirierea la negru s-a atenuat destul de 

mult. 

Pentru aceste închirieri nu trebuie plătite taxa de înregistrare și taxa de timbru, datorate în mod 

obișnuit pentru înregistrări la adinistrația financiară. 

În plus, este posibil să se beneficieze de o cotă substitutivă de 10% pentru contractele cu 

chirie convenită (adică calculată pe baza acordurilor conținute în Acordul teritorial, rezultat al 

negocierilor dintre sindicatele chiriașilor și asociațiile de proprietari). Dacă în schimb chiria e 

liberă, cota este fixă la 21%. 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 

http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/italia-daca-proprietarul-nu-inregistreaza-contractul-chiriasul-are-dreptul-sa-nu-plateasca-chiria/
http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/italia-daca-proprietarul-nu-inregistreaza-contractul-chiriasul-are-dreptul-sa-nu-plateasca-chiria/
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”SPAȚIUL CULTURAL COMUN ROMÂNESC. PATRIMONIUL CULTURAL ROMÂNESC – 

PROBLEME, TEME ȘI PROIECTE COMUNE”, EDIȚIA A II-A 

http://www.timpromanesc.ro/spatiul-cultural-comun-romanesc-patrimoniul-cultural-romanesc-probleme-teme-si-

proiecte-comune-editia-a-ii-a 

 

 

Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni și Ministerul Culturii din 

Republica Moldova, în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București și Muzeul Național  de Artă al Moldovei, 

organizează organizează la Chișinău, în perioada 26 – 28 aprilie 2017 conferința ”Spațiul 

cultural comun românesc. Patrimoniul cultural românesc – probleme, teme și proiecte 

comune”, ediția a II-a. 

Evenimentul își propune crearea unui cadru de discuții între specialiștii din domeniul culturii din 

România, Republica Moldova, din comunitățile românești din jurul granițelor țării și din 

diaspora, în vederea sprijinirii unor viitoare acțiuni de cooperare culturală, dar și pentru 

identificarea și difuzarea elementelor culturale ale spațiului românesc. La eveniment vor 

participa specialiști și personalități de marcă din România, Republica Moldova, din comunitățile 

http://www.timpromanesc.ro/spatiul-cultural-comun-romanesc-patrimoniul-cultural-romanesc-probleme-teme-si-proiecte-comune-editia-a-ii-a
http://www.timpromanesc.ro/spatiul-cultural-comun-romanesc-patrimoniul-cultural-romanesc-probleme-teme-si-proiecte-comune-editia-a-ii-a
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istorice și din diaspora. 

Conferința va fi structurată pe mai multe paliere în cadrul cărora vor fi abordate tematica 

protejării și dezvoltării patrimoniului cultural românesc, perspective culturale și lingvistice, 

cooperarea între instituțiile de cultură din România, Republica Moldova, cele din comunitățile 

românești din jurul granițelor țării și din diaspora, rolul elitelor culturale în afirmarea și 

promovarea identității românești. Comunicările participanților vor fi completate de abordări 

integrate și studii de caz. 

Între Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni și Ministerul Culturii din 

Republica Moldova este semnat un protocol de colaborare care prevede organizarea, în 

parteneriat, de activități, evenimente culturale și educaționale, dar și sprijinirea românilor de 

pretutindeni pentru păstrarea și afirmarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DUPĂ BREXIT. VIZE PE DOI ANI PENTRU CETĂȚENII UE CA SĂ POATĂ MUNCII ÎN 

CAFENELE ȘI RESTAURANTE DIN MAREA BRITANIE 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/dupa-brexit-vize-pe-doi-ani-pentru-cetatenii-ue-ca-sa-poata-munci-

in-cafenele-si-restaurante-din-marea-britanie/ 

Ministrul de Interne al Marii Britanii, Amber Rudd, are în vedere un nou program de vize care 

poate fi folosit după Brexit pentru cetățenii UE. 

Așa-numitele „barsita visas” ar urma să fie acordate pe maxim doi ani și nu vor da dreptul 

utilizatorilor la beneficii și locuințe gratuite, scrie The Independent. 

Conform planului prezentat Ministerului de Interne, tinerii cetățeni europeni vor putea să vină 

în Marea Britanie pentru a lucra în domeniul ospitalității, atunci când țara va părăsi UE. 

 

Propunerea a venit din partea șefului Migration Watch, Lordul Green, fiind declarată „o idee 

bună” de către Ministerul de Interne. 

Ideea se bazează pe schema de mobilitate pentru tineret folosită de Australia, Noua Zeelandă 

și Canada. 

Astfel, susține Lordul Green, ar fi rezolvată problema forței de muncă cu care s-ar confrunta 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/dupa-brexit-vize-pe-doi-ani-pentru-cetatenii-ue-ca-sa-poata-munci-in-cafenele-si-restaurante-din-marea-britanie/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/dupa-brexit-vize-pe-doi-ani-pentru-cetatenii-ue-ca-sa-poata-munci-in-cafenele-si-restaurante-din-marea-britanie/
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barurile și restaurantele din UK atunci când Marea Britanie va părăsi UE și va opri libera 

circulație. 

„Putem împușca doi iepuri odată”, a declarat Green pentru The Sun. „Putem satisface nevoile 

din pub-urile și restaurantele noastre și putem să menținem legătura cu tinerii europeni cărora 

le permitem să vină aici pe o perioadă limitată de doi ani pentru a lucra”, a continuat acesta. 

O astfel de schemă a Ministerului de Interne britanic este deschisă în prezent tinerilor 

din Japonia, Monaco și Taiwan, iar planul ar fi ca aceasta să se extindă la toate cele 27 de țări 

din UE. 

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne nu a negat că este luată în considerare o astfel 

de variantă: „Părăsirea Uniunea Europeană permite Marii Britanii să preia controlul 

asupra sistemului nostru de imigrație. Lucrăm în cadrul Guvernului pentru a identifica și a 

dezvolta opțiuni pentru a modela sistemul nostru în viitor și a asigura cel mai bun rezultat 

posibil pentru poporul britanic.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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CE ROMÂNI VOR PUTEA CĂLĂTORI FĂRĂ VIZĂ ÎN CANADA, ÎNCEPÂND CU 1 MAI 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-canada/ce-romani-vor-putea-calatori-fara-viza-in-canada-incepand-cu-1-

mai-1462223 

 

Ambasada Canadei la București anunță că, începând cu 1 mai, cetățenii români care au avut 

viză de călătorie pentru Canada în ultimii 10 ani sau dețin viză valabilă pentru Statele Unite vor 

putea călători în Canada cu avionul, având nevoie doar de o autorizație electronică de 

călătorie care se acordă repede și simplu. 

"Începând cu data de 1 mai, ora 16.00, cetățenii români eligibili vor putea depune cerere 

pentru o autorizație electronică de călătorie (eTA), în loc de viză, pentru a călători în Canada 

pe calea aerului sau pentru a tranzita printr-un aeroport canadian", transmite ambasada 

Canadei la București. 

Sunt eligibili pentru eTA cetățenii români care au deținut o viză canadiană în ultimii zece ani 

sau dețin actualmente o viză valabilă care permite intrarea în SUA. 

"Persoanele care nu îndeplinesc aceste condiții vor avea nevoie în continuare de viză de 

vizitator. De asemenea, toți cetățenii români vor avea nevoie de viză pentru a intra sau reintra 

în Canada cu automobilul, autocarul, trenul, vaporul, sau la bordul unui vas de croazieră", 

precizează sursa citata. 

În comparație cu viza, eTA se acordă mai simplu și mai repede. Depunerea cererii se face 

electronic, iar aceasta este soluționată, în general, în câteva minute pentru o taxă de 7 dolari 

canadieni. eTA este valabilă pentru o durată de până la cinci ani și le permite călătorilor să se 

deplaseze în Canada pe calea aerului oricât de frecvent, pe perioade scurte (în general de 

până la șase luni consecutive), pentru studii, tranzitarea printr-un aeroport canadian, vizite 

turistice sau călătorii de afaceri. 

"Canada acordă o importanță majoră parteneriatului cu România. Simplificarea procedurilor de 

călătorie încurajează o înțelegere reciprocă mai profundă și creează oportunități suplimentare 

pentru consolidarea legăturilor interumane, comerciale și turistice", a declarat Kevin Hamilton, 

ambasadorul Canadei în România. 

Guvernul Canadei intenționează să elimine regimul de vize pentru toți cetățenii români la 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-canada/ce-romani-vor-putea-calatori-fara-viza-in-canada-incepand-cu-1-mai-1462223
http://www.ziare.com/diaspora/romani-canada/ce-romani-vor-putea-calatori-fara-viza-in-canada-incepand-cu-1-mai-1462223
http://www.ziare.com/europa/uniunea-europeana/romanii-vor-merge-fara-vize-in-canada-parlamentul-european-a-adoptat-acordul-ceta-1453930
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decembrie 2017. Din acel moment, cetățenii români nu vor mai avea nevoie de viză pentru a 

intra în Canada pe perioade de până la șase luni, călătorind fie pe calea aerului, fie pe cale 

terestră sau maritimă. Cu toate acestea, la fel ca în cazul altor călători scutiți de viză, vor avea 

nevoie de eTA pentru a urca la bordul unei curse aeriene cu destinația Canada. 

Ambasada precizează ca site-ul guvernului canadian este singurul loc unde se pot depune 

cereri pentru autorizațiile electronice de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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VREI SĂ-ȚI CUMPERI VECHIME LA PENSIE? DATA-LIMITĂ PÂNĂ LA CARE MAI POȚI, 

TOCMAI A FOST AMÂNATĂ 

http://www.ziare.com/pensii/calcul-pensii/vrei-sa-ti-cumperi-vechime-la-pensie-data-limita-pana-la-care-mai-poti-

tocmai-a-fost-amanata-1462448  

 

Persoanele care n-au ajuns încă la vârsta de pensionare vor putea să-și plătească retroactiv 

contribuția de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de 

asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia 

până la 31 decembrie 2017, a anunțat joi Guvernul. 

Guvernul a prelungit astfel printr-o ordonanță de urgență, adoptată în ședința de joi, termenul 

până la care se poate plăti aceasta contribuție. Astfel, termenul a fost prorogat de la 27 aprilie 

până la sfârșitul acestui an. 

Plata contribuției de asigurări sociale se va efectua într-o singură tranșă sau eșalonat, până la 

data menționată, pentru o perioadă de maxim 5 ani retroactiv, calculați de la data încheierii 

contractului de asigurare, se arată în comunicatul Guvernului remis Ziare.com. 

În ceea ce privește condițiile și procedura încheierii contractelor de asigurare, acestea rămân 

nemodificate. 

Măsura a fost luată pentru a permite cat mai multor persoane să realizeze stagii de cotizare, 

având în vedere numeroasele solicitări din partea unor cetățeni români din țară și străinătate, 

se mai arată în comunicat. 

Scopul acestei măsuri este evitarea excluderii unor categorii de persoane care nu ar putea 

accede la pensia pentru limita de vârsta din cadrul sistemului public de pensii. 

Potrivit evidențelor Casei Naționale de Pensii, până la 10 aprilie, aproximativ 13.300 de 

persoane au încheiat contracte de asigurări sociale pentru care s-au achitat aproximativ 79 

milioane de lei. 

 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/pensii/calcul-pensii/vrei-sa-ti-cumperi-vechime-la-pensie-data-limita-pana-la-care-mai-poti-tocmai-a-fost-amanata-1462448
http://www.ziare.com/pensii/calcul-pensii/vrei-sa-ti-cumperi-vechime-la-pensie-data-limita-pana-la-care-mai-poti-tocmai-a-fost-amanata-1462448
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GUVERNUL DĂ 75.000 DE EURO CA SĂ AFLE DE CE EMIGREAZĂ ROMÂNII ȘI CUM SĂ 

ÎI ADUCĂ ÎNAPOI 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/guvernul-da-75-000-de-euro-ca-sa-afle-de-ce-emigreaza-

romanii-si-cum-sa-ii-aduca-inapoi-1462456 

Guvernul a aprobat, joi, plata unei contribuții financiare de 75.000 de euro la bugetul 

Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru realizarea unui studiu 

privind comunitățile românești din străinătate. 

Studiul vizează, printre altele, dimensiunea comunităților, principalele motive ale emigrării și 

factorii care ar putea determina revenirea în țară. 

Executivul informeaza că acordul privind realizarea studiului a fost semnat la 6 martie 2017, 

între Ministerul Afacerilor Externe și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 

iar partea română are la dispoziție trei luni pentru a notifica OCDE cu privire la finalizarea 

procedurilor interne care să permită intrarea în vigoare a acordului. 

Studiul vizează în principal: dimensiunea comunităților românești rezidente în statele membre 

OCDE, principalele state de destinație, repartizarea geografică a grupurilor specifice, statistici 

privind distribuția pe vârste, gen, nivel de educație, statut pe piața forței de muncă, principalele 

domenii de activitate, analiza comparativă cu alte comunități din diaspora. 

De asemenea, studiul va include informații cu privire la principalele motive ale emigrării și 

factorii care ar putea determina revenirea în țară, tendințele actuale în comparație cu 

comunitățile din alte state de emigrație, evoluții în domeniul emigrării și al repatrierii. 

Rezultatele le vom cunoaște în termen de 18 luni de la plata contribuției. 

 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/guvernul-da-75-000-de-euro-ca-sa-afle-de-ce-emigreaza-romanii-si-cum-sa-ii-aduca-inapoi-1462456
http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/guvernul-da-75-000-de-euro-ca-sa-afle-de-ce-emigreaza-romanii-si-cum-sa-ii-aduca-inapoi-1462456

