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LA CRASNA, DE ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1800/ 

 

La Crasna orăşel cu populaţie majoritară românească, întâlnirea cu artiştii din România sub 

conducerea maestrului Ioan Bocşa, a fost inaugurată de dl Ştefan Mitric, directorul Gimnaziului 

din Crasna, deputat în Consiliul Regional, care a mulţumit grupului folcloric „Icoane” şi 

conducătorului lui, dlui Radu Baltasiu, director de direcţie la Centrul Cultural Român, şi colegei 

sale,dnei Ovidiana Bulumac, conducerii Consulatului General al României la Cernăuţi, cu 

sprijinul căruia a fost realizat acest proiect cultural. 

Prezentă la manifestarea respectivă, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, împreună cu 

consulul Aurelian Rugină, ambii în haine de sărbătoare, cum şi se cuvine unui cuplu familial, i-

au felicitat pe cei prezenţi cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită de trei ani la 

rând în ultima duminică a lunii mai. Excelenţa Sa, Consulul General al României la Cernăuţi, în 

mesajul de felicitare din partea misiunii diplomatice române, a menţionat: „Mă bucur că în Ziua 

Românilor de Pretutindeni Institutul Cultural Român ni l-a adus astăzi aici pe maestrul Ioan 

Bocşa şi Grupul „Icoane”, icoanele  sufletului nostru, care sunt alături de românii din Bucovina 

pentru a împărtăşi dragostea  noastră faţă de lucrurile sfinte, pe care le purtăm în genă şi 

pentru a fi alături de dumneavoastră, pentru ca să simţim în conştiinţă ce înseamnă cu 

adevărat sărbătoare. E un moment în care întreaga comunitate, familia se adună ca să 

împărtăşească valorile trecutului şi să stabilească ce trebuie de făcut pentru mâine şi 

poimâine, pentru viitor. Aceste evenimente ne îndeamnă să consfinţim ceea ce avem mai 

scump, mai preţios. Mulţumesc domnului primar al localităţii, românilor din Crasna pentru ca 

tinerii să fie educaţi şi să crească în spiritul valorilor casei, valorilor naţionale”. 

Domnul Ştefan Dragun, primarul comunei Crasna, a pledat pentru ca în Grupul „Icoane” să fie 

atrase şi tinere talente locale, tot atunci pe scenă făcându-şi apariţia câteva membre ale 

grupului de dansatori ai Gimnaziului, care au interpretat „Bătrâneasca de la Crasna” sub 

îndrumarea profesoarei Olga Bruja, directoarea Căminului din localitate. 

La rândul său, domnul consul Aurelian Rugină a dat citire mesajelor de felicitare cu ocazia Zilei 

Românilor de Pretutindeni, transmise de domnul Klaus Iohannis, Preşedintele României, şi 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1800/
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doamnei Andreea Păstîrnac, Ministrul Românilor de Pretutindeni.  

Spectatorii prezenţi în număr mare la spectacolul tinerilor artişti români în sala de festivităţi a 

Gimnaziului din Crasna, construit cu sprijinul Guvernului României şi Guvernului Ucrainei, au 

susţinut cu aplauze evoluarea oaspeţilor, sărbătoarea Românilor de Pretutindeni încheindu-se 

în frumoasa aşezare de pe malurile Sireţelului, localitate de obârşie românească, atestată 

documentar în 1451 într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, cu locuitori 

harnici şi dârji, cu o horă comună, semn al unităţii românilor din  toate colţurile lumii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA CERNĂUȚI 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1798/ 

 

Ziua Românilor de Pretutindeni este sărbătorită, începând cu anul 2015, în ultima duminică a 

lunii mai, respectiv în 28 mai, anul acesta. Cu ocazia acestei sarbători naționale, de suflet 

românesc, Consulul General al României la Cernăuți, doamna Eleonora Moldovan, împreună 

cu echipa diplomatică a Consulatului General al României la Cernăuți, transmite cele mai 

prietenești felicitări românilor din Ucraina, cetățeni ai statului ucrainean, care își asumă liber 

identitatea noastră culturală, etnică și lingvistică. 

În aceste zile, Institutul Cultural Român, împreună cu Centrul Cultural Român "Eudoxiu 

Hurmuzachi" și mediul asociativ românesc din Cernăuți, organizează concerte culturale pentru 

marcarea Zilei Românilor de Pretutindeni. De asemenea, artistul popular bucovinean Ilie 

Caraș, împreună cu un grup de rapsozi populari din România, vor concerta la 4 iunie a.c pe 

scena Teatrului “Olga Kobylenska” din Cernăuți. CG Cernăuți va participa la toate aceste 

manifestări culturale, menite a promova identitatea noastră culturală, etnică, lingvistică și 

religioasă, precum și imaginea României în Ucraina. 

Ziua Românilor de Pretutindeni a fost instituită prin Legea nr. 299 din 13 noiembrie 2007, 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, care reglementează drepturile persoanelor 

ce își asumă în mod liber identitatea culturală română — persoanele de origine română și cele 

aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, din afara granițelor României, având ca 

scop menținerea, promovarea și afirmarea identității lor culturale, etnice, lingvistice și 

religioase.  

La mulți ani cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni! 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1798/
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MINISTRUL EDUCAȚIEI VREA CA LIMBA ROMÂNĂ SĂ FIE PREDATĂ ÎN ȘCOLILE DIN 

STRĂINĂTATE UNDE SUNT MULȚI ROMÂNI 

ht tp:/ /www.ziare.com/pavel -nastase/ministru l -educat ie i/min is tru l -educatie i-vrea-ca- l imba-

romana-sa-f ie-predata-ca- l imba-stra ina- in- tara-unde-sunt-romani-1467395 

 

Ministrul Educației, Pavel Năstase, a declarat duminica, la evenimentul organizat special, în 

Capitală, de Ziua Românilor de Pretutindeni, că își dorește ca limba română să fie inclusă în 

curricula școlilor din afara țării, unde sunt comunități mari de români. 

"Vrem să extindem, ca limba română să fie inclusă în curicula școlilor respective, să fie 

predată ca limbă străină în țara unde sunt românii noștri", a spus ministrul. 

El a vorbit și de locurile în învățământul românesc rezervate conaționalilor care vin din 

străinătate. 

"Oferim locuri atât pentru învățământul universitar, cât și preuniversitar. Anul acesta avem 

5.879 de locuri pentru învățământul universitar și 1.800 pentru învățământul preuniversitar", a 

adaugat Pavel Nastase, precizând că anul acesta dorește o "debirocratizare" a procesului de 

înscriere. 

La rândul său, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Pastîrnac, a apreciat că 

"educația în limba română reprezintă preocuparea majoră identitară a românilor de 

pretutindeni și a dialogului cu autoritățile din România, precum și cu cele din țările de 

reședință". 

"Trebuie să conștientizăm că astăzi, la nivelul comunităților românești din afara granițelor, se 

înregistrează un număr tot mai mare de copii care, deși vorbesc limba română, își pierd încetul 

cu încetul abilitățile cognitive", a spus ea. 

Ministrul a apreciat că "există pericolul real ca, într-un timp relativ scurt, tinerii români să aibă 

dificultăți în a se exprima în limba maternă". 

Ea a adaugat că, în prezent, programul "Limba română. Educație și comunicare" se derulează 

în Marea Britanie și Italia, urmând să continue în Spania. 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/pavel-nastase/ministrul-educatiei/ministrul-educatiei-vrea-ca-limba-romana-sa-fie-predata-ca-limba-straina-in-tara-unde-sunt-romani-1467395
http://www.ziare.com/pavel-nastase/ministrul-educatiei/ministrul-educatiei-vrea-ca-limba-romana-sa-fie-predata-ca-limba-straina-in-tara-unde-sunt-romani-1467395
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UE ARATĂ CE DREPTURI TREBUIE SĂ ACORDE MAREA BRITANIE CETĂȚENILOR 

EUROPENI REZIDENȚI 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/ue-arata-ce-drepturi-trebuie-sa-acorde-marea-britanie-cetatenilor-

europeni-rezidenti/ 

 

Uniunea Europeană va cere Marii Britanii ca „actualii şi viitorii membrii ai familiilor” 

cetăţenilor europeni din Regatul Unit să aibă dreptul să se stabilească în ţară, pe perioadă 

nedeterminată, după Brexit. 

Potrivit The Telegraph, documentele de negociere publicate de UE înainte de lansarea oficială 

a discuţiilor arată că  oficialii europeni vor ca Londra să continue să contribuie la fondul de 

pensii pentru foştii angajaţi şi oficiali UE și după anul 2019, anul în care Marea Britanie ar ieși 

oficial din UE. 

Unul dintre documente, intitulat „Principii Esenţiale privind Drepturile Cetăţenilor”, arată că 

„membrii familiei (…) se vor putea alătura deţinătorului dreptului (de cetăţean UE – n.r.) în 

orice moment după momentul intrării în vigoare a acordului de retragere” a Londrei din 

Uniunea Europeană. 

Textul se va aplica „rudelor actuale şi viitoare”, ceea ce înseamnă că angajamentul s-au putea 

aplica mai multor generaţii. 

De asemenea, cetăţenii UE ar trebui să primească un document de identitate care să le 

ofere lor, partenerilor lor şi copiilor, dreptul de a rămâne în Marea Britanie. 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/ue-arata-ce-drepturi-trebuie-sa-acorde-marea-britanie-cetatenilor-europeni-rezidenti/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/ue-arata-ce-drepturi-trebuie-sa-acorde-marea-britanie-cetatenilor-europeni-rezidenti/
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AUTORITĂȚILE DIN SUCEAVA ȘI CERNĂUȚI AU DECIS SĂ PROMOVEZE 13 PROIECTE CU 

FINANȚARE EUROPEANĂ 

http://www.timpromanesc.ro/autoritatile-din-suceava-si-cernauti-au-decis-sa-promoveze-13-proiecte-cu-finantare-

europeana 

Autoritățile sucevene și cele din regiunea Cernăuți, Ucraina, au stabilit calendarul de acțiuni 

comune pentru perioada următoare, în cadrul unei întâlniri care a avut loc recent în punctul de 

trecere a frontierei Siret – scrie Monitorul de Suceava, citat de BucPress. 

Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în cadrul reuniunii, s-a 

discutat despre modernizarea punctelor de trecere a frontierei și s-a făcut o analiză a stadiului 

proiectelor comune aflate în derulare. 

”Am făcut o analiză cu privire la finalizarea a patru proiecte europene comune realizate prin 

Programul Operațional Comun 2007 -2014 și am discutat despre cele 13 proiecte pe care am 

convenit să le susținem împreună în actualul exercițiu financiar, pentru care se așteaptă de la 

Guvern apariția ghidurilor de finanțare” – a explicat Flutur. 

Acesta a adăugat că s-a convenit pregătirea unei ședințe comune în luna septembrie, la 

Cernăuți, după ce, anul trecut, Consiliul Județean Suceava și Consiliul Regional Cernăuți s-au 

reunit în ședință comună la Suceava. 

”Încercăm ca, până atunci, să continuăm și să intensificăm demersurile în vederea 

modernizării coridorului care leagă Bucureștiul de Varșovia prin Suceava-Siret-Cernăuți și 

Lvov și în acest sens am venit cu încă o propunere, și anume să avem o întâlnire a regiunilor 

din România, Ucraina și Polonia, prin care ar urma să treacă această rută rapidă și să facem 

front comun pentru acest proiect” – a mai spus Flutur. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/autoritatile-din-suceava-si-cernauti-au-decis-sa-promoveze-13-proiecte-cu-finantare-europeana
http://www.timpromanesc.ro/autoritatile-din-suceava-si-cernauti-au-decis-sa-promoveze-13-proiecte-cu-finantare-europeana
http://bucpress.eu/social/autoritatile-din-suceava-si-cernauti-4238
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COLOCVIUL INTERNAŢIONAL DE STUDII „DACIA CAPTA E L’IMPERATORE TRAIANO”, 

ORGANIZAT LA ROMA 

http://www.timpromanesc.ro/colocviul-international-de-studii-dacia-capta-e-limperatore-traiano-organizat-la-roma 

În perioada 29-31 mai 2017, Accademia di Romania la Roma în colaborare cu Soprintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali din Roma, organizează colocviul internaţional de studii „Dacia 

capta e l’Imperatore Traiano”. Evenimentul comemorează 1900 de ani de la 

moartea Împaratului Traian (Optimus Princeps), reunind cercetători din România, Italia şi 

Spania. 

Deschiderea oficială a lucrărilor a avut avea loc luni, 29 mai 2017, la Museo dei Fori Imperiali 

la Mercati di Traiano, în prezenţa autorităţilor române şi italiene. Lucrările continua în 

următoarele zile la Accademia di Romania din Roma. În cadrul proiectului, marţi 30 mai, orele 

17.30, are loc prezentarea cărţii Potaissa. L’arte romana in una città della Dacia, de Mihai 

Bărbulescu, editată de: L’Erma Di Bretschneider, Roma 2016. 

Accademia di Romania a Roma este o instituție științifică și culturală înființată la propunere lui 

Nicolae Iorga destinată perfecționării tinerilor licențiați români în domeniile științelor umaniste, 

al artelor plastice și arhitecturii. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/colocviul-international-de-studii-dacia-capta-e-limperatore-traiano-organizat-la-roma
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COMUNICAT DE PRESĂ - ICR ISTANBUL 

Muzică și dans folcloric cu Ansamblul Doina Oltului la Istanbul 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/29/comunicat-de-presa-icr-istanbul-16-52-26 

 

'Călușul, doine, dansuri și balade românești vor scălda în armonii publicul aflat la cele două 

spectacole pregătite pentru Istanbul. Ansamblul Doina Oltului va putea fi văzut mai întâi 

duminică, 18 iunie 2017, de la ora 13.30, la Biserica Ortodoxă Sfânta Muceniță Paraschieva și 

vizează în principal marcarea unui moment important din calendarul tradițional românesc, dar 

și consolidarea legăturilor cu diaspora românească din Istanbul. 

Apoi, luni, în data de 19 iunie 2017, de la ora 19.00, dansatorii vor evolua la Centrul Cultural 

Mustafa Saffet, din districtul Atasehir, Istanbul. 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 'Doina Oltului', din Slatina, a 

fost înființat în anul 1969, având ca obiectiv valorificarea creației tradiționale autentice din Țara 

Oltului de Jos. La 1 martie 2004, acesta a fuzionat cu Ansamblu 'Călușul', din Scornicești. Cu 

o zestre remarcabilă, ansamblul a participat la diverse evenimente și a obținut premii la 

numeroase festivaluri naționale și internaționale: Festivalul International de Folclor de la Dijon, 

Festivalul International de la Bruxelles, Festivalul Internațional de la Mamaia, festivaluri la care 

a obținut marele premiu. 

Ansamblul Doina Oltului a efectuat turnee în Franța, Germania, Serbia, Irak, China, Spania, 

Italia sau Cehia si are în repertoriu elemente aflate pe Lista patrimoniului imaterial al 

umanității, precum Ritualul Călușului sau Doina. 

Artiștii care se vor deplasa la Istanbul pentru cele două concerte aduc cu ei, odată cu piesele 

rare și armoniile românești, și instrumente ca vioară, acordeon, nai și țambal, gata să 

acompanieze pașii dansatorilor din ansamblu. 

În program sunt incluse următoarele piese: 'Dans mixt', 'La izvor', 'Piatra-i piatră, de e piatră', 

'Mărie, Mărie', 'Lung e drumu' Gorjului', 'Am o mândră mititică', 'Dans din Ardeal', 'Oltenaș de 

peste Olt',' Sergentul Jan', 'Căprioară, surioară', 'Afurisită fu valea', 'M-a trimis mama la vie', 

'Inimioară, inimioară', 'Brâu oltenesc',' Călușul'. 

Evenimentul organizat de ICR Istanbul împreună cu Biserica Ortodoxă din Istanbul contribuie 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/29/comunicat-de-presa-icr-istanbul-16-52-26
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la promovarea folclorului național în rândurile publicului autohton, dar și apropierea de 

comunitatea românească din Istanbul. — Transmite ICR Istanbul 

Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir-Istanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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IOHANNIS, MESAJ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI: ÎMI DORESC SĂ PARTICIPE 

LA LUAREA DECIZIILOR CARE LE AFECTEAZĂ VIAȚA 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/iohannis-mesaj-pentru-romanii-de-pretutindeni-imi-doresc-sa-

participe-la-luarea-deciziilor-care-le-afecteaza-viata-1467388 

 

Presedintele Klaus Iohannis afirma, duminica, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Românilor 

de Pretutindeni, că își dorește ca aceștia să se susțină reciproc și să participe la luarea 

deciziilor care le afectează viața. 

"Ca în fiecare ultimă duminică a lunii mai, astăzi sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, zi 

în care, oriunde ne-am afla, redescoperim bucuria de a face parte dintr-un popor care a oferit 

atât de multe întregii lumi. Cu atâția români aflați acum peste hotare, cea mai bună manieră în 

care statul le poate recunoaște contribuția este să se pună în slujba lor", spune seful statului. 

Acesta amintește că în 2016 s-au facut "unele progrese" în ceea ce privește oferirea de 

servicii consulare online, simplificarea recunoașterii diplomelor, susținerea întoarcerii în țară 

prin antreprenoriat, dar admite că "mai sunt multe de făcut". 

"Indiferent de domeniul în care muncesc, îmi doresc ca românii de pretutindeni să se susțină 

reciproc și să participe la luarea deciziilor care le afectează viața", adaugă președintele 

Iohannis, care le transmite la mulți ani românilor "de aici sau de acolo". 

Ziua Românilor de Pretutindeni este sărbătorită, începand cu anul 2015, în ultima duminică a 

lunii mai. Până în 2014, ea era celebrata la 30 noiembrie, odata cu sărbătoarea Sfântului 

Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României. 

 

 

Sursă: ziare.com 
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http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/iohannis-mesaj-pentru-romanii-de-pretutindeni-imi-doresc-sa-participe-la-luarea-deciziilor-care-le-afecteaza-viata-1467388
http://www.ziare.com/klaus-johannis/
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MĂSURI DE FLUIDIZARE A TRAFICULUI PRIN PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI DE 

EST PE PERIOADA MINIVACANȚEI 

http://www.timpromanesc.ro/masuri-de-fluidizare-a-traficului-prin-punctele-de-trecere-a-frontierei-de-est-pe-

perioada-minivacantei 

 

Având în vedere că urmează minivacanța de Rusalii, din experiența anilor anteriori, în punctele 

de trecere a frontierei se estimează creșteri ale traficului de persoane și mijloace de transport. 

În acest sens, conducerera Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi încearcă să 

reducă timpii de aşteptare, prin asigurarea unui control operativ. 

Pentru fluidizarea traficului, a fost suplimentat numărul polițiștilor de frontieră care îşi 

desfăşoară activitatea la controlul documentelor şi echipamentele folosite pentru verificarea 

documentelor. 

Astfel, aproximativ 1.150 polițiști de frontieră vor desfășura, zilnic, activități de supraveghere și 

control a frontierei de stat, fiind folosită la maxim infrastructura punctelor de trecere a frontierei, 

în limita configuraţiei acestora. În funcție de valorile de trafic, în fiecare punct de trecere a 

frontierei se vor crea fluxuri suplimentare de control, pe sensul de intrare sau ieșire din țară, 

după caz. 

Începând cu 7 aprilie 2017, atât Poliţia de Frontieră Română, cât și autoritățile de frontieră ale 

statelor vecine din Ungaria și Bulgaria, efectuează verificări sistematice la intrarea și ieșirea de 

pe teritoriul statelor member ale UE, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului 458/2017 

de modificare a Codului Frontierelor Schengen. Aceste verificări sistematice constau în 

verificarea documentelor de călătorie și consultarea bazelor de date relevante cu privire la 

toate persoanele, inclusiv cele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul 

dreptului UE. 

În acelaşi timp, au fost dispuse măsurile necesare pentru o supraveghere sporită a frontierei 

de stat, respectiv prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a contrabandei cu bunuri de larg 

consum, în punctele de trecere a frontierei şi în zona de competenţă. 

Recomandări: 

În condiţiile în care, conform estimărilor, cel mai tranzitat punct de trecere va fi Punctul de 

http://www.timpromanesc.ro/masuri-de-fluidizare-a-traficului-prin-punctele-de-trecere-a-frontierei-de-est-pe-perioada-minivacantei
http://www.timpromanesc.ro/masuri-de-fluidizare-a-traficului-prin-punctele-de-trecere-a-frontierei-de-est-pe-perioada-minivacantei
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Trecere a Frontierei Albiţa, polițiștii de frontieră solicit tranzitarea tuturor punctelor de frontieră 

deschise traficului internațional. 

În acest sens, participanții la traficul transfrontalier au la dispoziție aplicaţia Trafic On-line, 

dezvoltată de Poliţia de Frontieră Română, care poate fi accesată pe pagina de 

internet  www.politiadefrontiera.ro, care prezintă informații despre toate punctele de frontieră. Mai 

mult, această aplicaţie on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de 

trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp 

real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce 

înregistrează valori de trafic scăzute. 

De asemenea, pentru informații privind punctele de trecere a frontierei, despre călătoria în 

străinătate sau pentru sesizări privind diferite aspecte din sfera de competență a Poliției de 

Frontieră cetățenii pot suna la numărul de telefon 021.9590, care funcționează în regim 

permanent. 

Condiții de călătorie pentru cetățenii români minori: 

În perioada minivacanţei, mulţi copii călătoresc în afara graniţelor ţării, fapt pentru care le sunt 

reamintite condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate. Legea 248/2005 

actualizată prevede faptul că aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele 

adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii 

peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din 

ţară a cetăţenilor români minori numai în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de 

ambii părinţi și în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă 

părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului 

celuilalt părinte, în cazul părinţilor divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului 

că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă însă 

cei doi părinţi exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul 

autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară și în situaţia în care sunt însoţiţi de o 

altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor 

părinţi, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă 

http://www.politiadefrontiera.ro/
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definitivă şi irevocabilă sau a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal. 

Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră şi extrasul de 

cazier judiciar. Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul 

unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport 

internaţional de persoane. 

Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de 

către un minor este materializat într-o declaraţie notarială care are forma și conținutul stabilite 

de lege, modelele fiind postate pe site-ul instituţiei. 

În urma modificărilor şi completărilor la Legea 248/2005, începând cu 6 octombrie 2016, 

valabilitatea declarației date de părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România 

a unui cetățean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul ei se elimină 

obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei. 

De asemenea, în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se 

deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea 

declarației părinților/tutorilor la ieşirea din România. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 


