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LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ADOPTATĂ DE PARLAMENTUL UCRAINEAN NE PUNE 

PISTOLUL LA TÂMPLĂ 

ht tp:/ /www.zor i lebucovinei .com/news/show/1907/  

 

Am auzit de la liderii societăţilor noastre naţionale, am scris şi am repetat eu însămi nu o dată 

că nimeni nu ne pune pistolul la tâmplă ca să renunţăm la limba maternă, să nu ne dăm copiii 

la şcolile cu limba rămână de predare. Acum, însă, deputaţii din Rada Supremă a Ucrainei, 

votând legea reformei învăţământului, chiar ne-au pus pistolul la tâmplă, ţintind mortal în inima 

limbii române. Menţionăm aici că n-au dat nici un vot „pentru” fracţiunile parlamentare 

„Vidrodjennea” („Renaşterea”) şi „Blocul de opoziţie”. Dar nu-i mare folos din aceasta, 

majoritatea deputaţilor absentând sau abţinându-se de la vot. 

Deputatul poporului de etnie română din partea regiunii Cernăuţi, Grigore Timiş („Blocul lui 

Petro Porpşenko”), s-a spălat pe mâini, n-a zis nici da, nici ba, fiind absent. În fracţiunea 

proprezidenţială, care a iniţiat acest proiect de lege, numai deputatul de etnie maghiară, V. 

Brenzovyci, a manifestat curaj votând contra legii. Astfel, nu avem nici un motiv să sperăm că 

interesele românilor vor fi apărate în parlamentul ţării sau că şeful statului nu va promulga 

legea clocită de forţa sa politică. 

Ceea ce nu ne puteam imagina nici în cel mai oribil coşmar devine realitate. Din cei 359 de 

deputaţi înregistraţi în sala de şedinţe, 255 au votat, de rând cu alte schimbări cardinale, şi 

pentru lichidarea definitivă a instruirii în limbile minorităţilor naţionale. O astfel de nedreptate în 

domeniul învăţământului n-a existat nici în perioada regimului totalitar stalinist. Pentru noi, 

românii, care alcătuim numeric a doua minoritate în Ucraina, şi care nu suntem diaspora, ci 

popor autohton cu rădăcini milenare pe aceste teritorii, desfiinţarea şcolilor cu predarea în 

limba maternă înseamnă pierderea irecuperabilă a identităţii. Degrabă vom ajunge ca românii 

din Bulgaria, care abia de mai ţin minte câte o vorbă românească, ci doar spun că-i furnică prin 

sânge când aud o doină. Iar limba română, în regiunea Cernăuţi, va fi învăţată de nevoie doar 

de ucrainenii care se pregătesc să plece la Bucureşti pentru obţinerea paşaportului românesc. 

Legea care contravine normelor internaţionale, drepturilor garantate de Constituţia Ucrainei şi 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1907/
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răstoarnă celelalte acte legislative cu privire la limbile minorităţilor etnice din Ucraina, prevede 

introducerea treptată a noului sistem al educației, și prin aceasta, înlocuirea materiilor care se 

predau în limba română cu discipline care vor fi predate în limba ucraineană. În clasele 

superioare (9-12) ale școlilor din localitățile românești și ale altor minorități naționale din 

Ucraina toate disciplinele se vor preda în limba ucraineană, iar în clasele medii (clasele 5-9) 

învățământul se va desfășura în limba de stat cu elemente în limba română/în limba minorității 

respective. Prima fază a reformei va avea loc începând cu 1 septembrie 2018 (reforma 

claselor primare și a grădinițelor pentru copii). Predarea materiilor în limba română se va 

păstra doar în clasele primare (1-4), dar numai până în anul 2020. Astfel, începând cu anul 

viitor, copilaşul român din clasa întâi va ieşi din şcoală ucrainean sadea. Noua lege anunţă 

ucrainizarea totală şi-i îmbracă pe toţi cetăţenii Ucrainei în şalvari căzăceşti. Scriind acestea, 

mă întreb cui va servi grădiniţa românească care se prevede a fi deschisă la Cernăuţi cu 

susţinerea financiară a statului român? Oare nu va repeta aceeaşi soartă ca şi şcoala din 

Molodia, construită pe banii României pentru instruirea băştinaşilor în limba română, dar 

rămasă să servească deznaţionalizării generaţiilor tinere de români! Nu e unicul exemplu când 

România susţine Ucraina, fără a primi vreun gest de bunăvoinţă în schimb. Din 151 de şcoli cu 

limba română de predare, câte erau în primul an de independenţă în întreaga Ucraină, au 

rămas numai 75! Acum, parlamentul a decis că e timpul să le închidă şi pe acestea, alte 

probleme nu mai există în ţara asta, ajunsă lidera celor mai sărace state din lume. 

Maghiarii din Ucraina, care sunt la fel de afectaţi în demnitatea naţională, se bucură de 

susţinerea statului ungar, care a protestat insistent faţă de recenta lege discriminatorie, fapt 

anunţat chiar a doua zi după votarea în parlamentul ucrainean. Şi parlamentari români de la 

Bucureşti au luat atitudine, deputatul Constantin Codreanu avertizând că măsura luată de 

autoritățile de la Kiev împotriva comunităților de români din Ucraina nu va rămâne fără un 

răspuns ferm. Totuşi, strigătul cel mai puternic trebuie să pornească din inimile noastre, dacă 

mai avem suflet, dacă mai avem dor... 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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ÎN LACRIMA LIMBII ROMÂNE 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1904/ 

 

Al  treilea an la rând,  reverberând în spaţiul de lumină şi dăinuire a românismului în Casa 

Mare la „Zorile Bucovinei”, săptămâna Limbii Române în nordul Bucovinei istorice a început 

aici la 31 august şi a continuat, la 3 septembrie, tradiţional,  în prima duminică a lunii,  la sediul 

Societăţi pentru Cultură Românească „M. Eminescu” cu întâlniri cu scriitori şi oameni de 

cultură, cu expoziţii de carte, cu un mesaj de salut din partea Consulatului General al 

României la Cernăuţi fiind prezent consulul Edmond Neagoe, cu depuneri de flori la 

monumentul Luceafărului literaturii noastre, manifestarea derulând în sala  Palatului Academic 

al Universităţii Bucovinene de Medicină  din Cernăuţi cu cea de-a 28-a ediţie a Sărbătorii 

Naţionale  „Limba noastră cea Română”, organizată de Societatea „Mihai Eminescu” din 

regiunea Cernăuţi, cu sprijinul financiar al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” din cadrul 

Ministerului Românilor de Pretutindeni, Consulatului General al României la Cernăuţi, cu 

ajutorul personal al generoşilor diplomaţi, Excelenţei sale Eleonora Moldovan, Consulul 

General al României la Cernăuţi, adjunctului său, Ministrului Consilier Ionel Ivan, soţiei sale 

Mioara, care de fiecare dată  îşi aduc prinosul dezinteresat la sprijinirea sărbătorii de suflet 

precum, de data aceasta au făcut-o şi familia Abutnăriţei, dna Paraschiva şi dl Ioan, membri ai 

Asociaţiei „Pro-Basarabia şi Bucovina”, Vasile Adăscăliţei din Dorohoi, preşedintele Asociaţiei 

„Prietenii Basarabiei şi Bucovinei”,  jurnalistul  Clement Lupu din Timişoara etc. 

  

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1904/
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Inaugurând manifestarea, preşedintele Vasile Bâcu a dăruit participanţilor iconiţe aduse în ajun 

de profesorul ieşean Ioan Raducea de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei – Episcopia Iaşilor, 

cu chipurile sfinţilor martiri Brâncoveni, care au murit pentru neam, fiind decapitaţi de turci, dar 

nu şi-au trădat Ţara, şi de la care ar trebui să învăţăm ce înseamnă dragoste de Ţară,  

 sacrificiu, cum să ne iubim Limba, Neamul. Or, în timp ce  ţinem discursuri „lungi cât o zi de 

vară”, vorba  unei colege, demonstrându-ne astfel dragostea faţă de grai,  scriem adresări, pe 

care nimeni nu le citeşte, mai mult, nu le acordă nici o atenţie, căci pe înalţii demnitari 

ucraineni nici în cot, nici în spate nu-i doare de limba română, şcolile cu predare în limba 

română din ţinut se ucrainizează cu paşi intenşi, acesta, probabil, fiind scopul şi politica 

statului, de altfel s-ar lua careva măsuri ca să nu se comită asemenea crime oribile faţă de 

românii minoritari – să li se ia graiul. 

 Iuda umblă printre noi… Mai bine nu ne-am diviza în tabere, mai puţin ne-am bate cu pumnul 

în piept, sărind cât mai sus şi ţipând cât mai tare că suntem mari patrioţi, patriotismul 

limitându-se doar la vorbe de clacă, la invidie şi la ponegrirea aproapelui, am lăsa ura la o 

parte şi răutatea la fel, ne-am deplasa prin sate să stăm de vorbă cu pedagogii şi părinţii care-

şi caută „perspectiva” odraslelor în înstrăinarea de cele sfinte ale Neamului, precum cei 10 din 

satul Băhrineşti, raionul Hliboca, care şi-au înstrăinat copiii de limba mamei, de graiul 

strămoşilor. Această veste alarmantă ne-a adus-o părintele Constantin, parohul Bisericii din 

Băhrineşti, care, cu lacrimi în ochi, ne-a mărturisit durerea  ce-o are pentru oile rătăcite, care s-

au îndepărtat de turmă – în şcoala din localitate apărând iarăşi o clasă ucraineană. În clasa 1-

a românească sunt 11, iar în cea ucraineană – 10 elevi. Dar cu cât durerea şi obida 

evlaviosului părinte paroh e mai mare, cu atât obrăznicia şi lipsa de demnitate a celor 10 

români locali întrece orice măsură şi bun simţ – unii dintre ei  chiar au depus jurământ Ţării, au 

cetăţenie română, dar copiii şi-au dat în clasa cu predare în limba ucraineană, ca  să „aibă 

perspectivă”. Ba mai mult, umblă ca Iuda şi-i momesc şi pe ceilalţi părinţi să-şi dea copiii în 

clasa ucraineană. E o durere strigătoare la ceruri, căci mai sunt şcoli cu predare în limba 

română, unde asemenea lucruri se ţin sub tăcere… 
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Înlăcrimata Limbă Română a plâns duminică la Cernăuţi cu lacrimile cerului, vorbind printre  

lacrimi că Dumnezeu e cu noi, dar trebuie să ne iubim cu adevărat graiul prin acţiuni concrete, 

pe lângă dureri şi tristeţi ce ne sapă răni adânci în suflet, Preaînaltul ne dă şi câte o bucurie – 

bucuria de a ne preamări Materna, căci, pentru noi, românii smulşi de la sânul ţării, ea e cea 

mai frumoasă şi melodioasă limbă de pe pământ. 

  „Din străfund de evuri se îngână/  Armonie de zvonuri eternă, /Este limba noastră română, / 

Este limba noastră maternă…”, a  îngânat propriile-i versuri în română şi în traducere 

ucraineană decanul de vârstă, scriitorul Mircea Lutic,  dumnealui revenindu-i onoarea de a 

inaugura, prin cântec, sărbătoarea Limbii, înnobilată de prezenţa distinşilor diplomaţi români, dl 

Ministru Consilier Ionel Ivan, adjunct al Consulului General al României la Cernăuţi,  soţia-i 

Mioara, dl consul Edmond Neagoe, soţia-i Carmen. Dl Ionel Ivan a adresat un pios mesaj din 

numele Consulatului General al României la Cernăuţi, a dnei Eleonora Moldovan, Consulul 

General al României la Cernăuţi, Ministerului Afacerilor Externe al României: „Vă felicit cu 

această mare sărbătoare. Am mai spus-o la 31 august şi la „Zorile Bucovinei”, Limba Română 

este vorbită de peste 30 de milioane de oameni de pe toate continentele, atât la Bruxelles, cât 

şi pe muntele Athos, unde se oficiază slujbe în limba română. Rugămintea noastră este să nu 

vorbiţi limba română doar acasă, ci oriunde, în orice loc public, pentru că este o limbă 

frumoasă, este o limbă a Uniunii Europene. Sperăm cât mai curând, alături de limba română, 

la Uniunea Europeană se va alătura şi limba ucraineană”. Nicolae Şapcă, vicepreşedintele 
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Societăţii „M. Eminescu”, a dat citire apelului privind funcţionarea şi păstrarea limbii române în 

şcolile cu predare în limba română din regiune, adresat înalţilor oficiali ucraineni, adoptat la 31 

august de Societatea „Mihai Eminescu” şi Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi. 

 

O surpriză plăcută a constituit-o pentru românii bucovineni evoluarea unor artişti, sosiţi din 

Patria noastră istorică, din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, la invitaţia dl ministru consilier 

Ionel Ivan şi a Societăţii „Junimea”, delegaţia fiind condusă de dl Ştefan Musoiu, deputat în 

Parlamentul României,  care a adus şi o importantă donaţie de carte românească pentru  

şcolile cu predare în limba română din ţinut, peste 3 mii de volume, fapt lăudabil, deoarece 

bibliotecile şcolilor noastre duc lipsă de beletristică în limba română. 

Spre regret, în ultimul timp autorităţile locale ucrainene nu prea doresc să împărtăşească cu 

noi bucuriile ce ne însufleţesc existenţa pe aceste meleaguri strămoşeşti, fapt conştientizat de 

scriitorul şi istoricul Dumitru Covalciuc: „Suntem a doua naţiune în Bucovina. Mă aşteptam să-i 

văd aici, în primul rând, pe preşedintele Consiliului Regional, pe şeful Administraţiei Regionale, 

pe primarul oraşului. Şi dacă avem dureri, cine ne aude? Limba noastră e în pericol. Ce se 

întâmplă în şcoli? Ce se întâmplă cu noi? Cunosc vreo 9 oameni care au paşapoarte 

româneşti, au dat jurământul la Bucureşti, primesc indemnizaţii pentru copii din partea Statului 

Român, dar fac propagandă prin satele noastre româneşti pentru limba ucraineană. Dacă 

Statul Român le-ar retrage cetăţenia, i-ar  obliga să întoarcă banii înapoi, atunci se va mai 

termina. Avem şi bucurii, în toate cele 4 şcoli din Cernăuţi sunt destul de numeroase clase 
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româneşti de-a 1-a. Altă bucurie e că un ţăran din Oprişeni a sfinţit pe cheltuielile lui bustul lui 

Ştefan cel Mare. O Bucovină şi o Românie nu l-au putut face în Codrii Cosmunului… Azi s-a 

cântat „Basarabia furată”. Domnilor! Noi deja am devenit în Cernăuţi „românii de diaspora”… 

Aţi plecat în ’40, ne-aţi lăsat şi aţi uitat că e teritoriu furat, ne spuneţi „diaspora”. Eu sunt 

băştinaş. Se face acum reparaţii la Catedrala din Cernăuţi. Poate că a venit timpul să mergem 

la Meletie şi să-i spunem: „Înalt Preasfinţia Voastră, puneţi inscripţia românească, cum a fost 

în urmă cu 100 de ani de nedreptate. Se apropie centenarul Unirii. Toţi unioniştii, ctitorii 

României Mari, au câte un bust pe o alee în Alba Iulia, numai Iancu Flondor nu are. Am scris 

un memoriu către primarul oraşului Alba Iulia şi către preşedintele Consiliului judeţean Alba, 

semnat de 7  societăţi… Dacă nu era Flondor nu era niciodată Bucovina unită  în 1918 cu 

România”, transmiţându-i consulului Edmond Neagoe memoriul. „De câţiva ani nu văd aici nici 

o personalitate marcantă din conducerea judeţului Suceava, iar anul acesta nici din cea a 

Rădăuţiului. Ce se întâmplă? Noroc că Botoşanii e cu noi, Vatra Dornei… Jumătate din 

membrii Ligii Tineretului Român „Junimea” şi-au dat copiii în clase ucrainene, fiindcă limba 

română „n-are perspectivă”, în timp ce mulţi ucraineni dau copiii la învăţătură în cele cu 

predare în română. Haideţi, să fim mai demni, să susţinem învăţământul românesc! Nu sunt 62 

de şcoli româneşti, cum se spune. Dacă este o clasă ucraineană într-o şcoală românească, 

aceasta e o şcoală mixtă. Deci, cam 100 de şcoli avem unde se vorbeşte limba română. Să nu 

uităm de copiii aceştia şi de carte pentru ei…”. 

Avem o mare nedumerire, de ce noi, membrii Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din 

regiunea Cernăuţi, ziariştii care de ani de zile organizăm la sediul ziarului „Zorile Bucovinei” şi 

la mormântul artizanului Unirii din Storojineţ manifestări consacrate lui Iancu Flondor, nu ştim 

nimic de memoriu, care e semnat de unii ce nu au nici în clin, nici în mânecă nimic cu Iancu 

Flondor, făuritorul Unirii? Mai mult, se tem şi nici nu vin la asemenea evenimente naţionale, nu 

scriu nici un rând în ziarele lor. Oare aceasta să nu fie dezbinare, ci UNIRE? 

Adevărul e că acest gust amar ne-a fost îndulcit prin vocile lirice şi melodioase, tulburător de 

frumoase ale maestrului Dumitru Caulea, care a cântat piesa înălţată la rang de imn naţional,  

scrisă  pe versurile regretatului Grigore Vieru „Pentru ea”, ale membrilor Corului „Dragoş 

Vodă”, frumoaselor şi talentatelor doamne „Fetele din Bucovina”, în frunte cu Luminiţa 
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Demianic, privighetoarei de pe Valea Siretului, adoratei cântăreţe Victoria Costinean, Lucrător 

Emerit al Culturii din Ucraina, însoţită de membrii Ansamblului „Izvoraş” din Ropcea, pe care îl 

conduce de zeci de ani, rapsodului Nicolae Mintencu, vocea de aur a Volocii, Învăţător Emerit 

al Ucrainei,  „Ţărăncuţelor”, conduse de  Sofia Roşca din Marşinţi, dăruitului cu har Gheorghe 

Caulea, membru fondator al Corului „Dragoş Vodă”, tatăl talentatului dirijor Dumitru Caulea, 

sosit din Spania, tinerei cu o voce distinctă, Maria Niţu, elevă la ŞM nr.1 din Iordăneşti, care a 

interpretat cu talent şi suflet romanţa „Seara pe deal” pe versurile lui Mihai Eminescu, 

talentaţilor Victor Abutnăriţei din Târnauca, Alexandru Timcu din Hreaţca Herţei, Adriana Lupu, 

Ion Rubleac,  elev la ŞM nr.17 de la Roşa Stânca,  Nicoleta Petriuc, ne-au frapat sufletele 

Ansamblul de dans „Ciudeenii” de la  Şcoala nr.1 din Ciudei, conduşi de Diana Meglei, 

Ansamblul „Poenarii”, renumiții interpreţi de muzică populară din România Alexandra DAN, 

Loredana Călin,  Dan DOBOȘ, Vasile Anastase TOPA. 

Cei mai rezistenţi spectatori au avut bucuria şi fascinaţia de a-l admira din nou pe îndrăgitul 

interpret Ilie Caraş, care, în primăvara curentă, a susţinut  un recital în sala arhiplină a 

Teatrului din Cernăuţi şi care e mereu aşteptat de rafinatul public bucovinean.  Şi de data 

aceasta, ne-a încântat cu frumoasele sale piese muzicale şi patriotice, mărturisind că dorul de 

casă îl tot duce spre frumoasa şi dulcea Bucovină a lui Eminescu şi a noastră. Cu dorul mereu 

acasă,  îndrăgitul şi multaşteptatul nostru Ilie Caraş ne-a adus nu doar bucuria revederii, ci şi 

vestea bună că,având o colaborare fructuoasă cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” din 

Bucureşti,  a fost delegat de dl director general Nicolae Brânzea,  să încheie un parteneriat de 

colaborare cu Societatea „Mihai Eminescu”, conştientizând:  „Suntem deschişi spre colaborare 

cu toate societăţile pentru a ajuta la dezvoltarea culturii româneşti în acest colţ de Ţară. 

Institutul Cultural sprijină mai multe proiecte ale românilor din regiunea Cernăuţi. Îmi pare rău 

că a fost prea târziu, dar graţie dlui director general v-am putut ajuta cu plata pentru sală, îi 

mulţumim Ministerului Românilor de Pretutindeni şi dnei ministru Andreea Păstîrnac”. La finele 

spectacolului, renumiţii interpreţi Ilie Caraş şi Alexandra Dan, au înălţat, în unison cu sala, 

imnul Bucovinei – „Cântă cucul…”, toate mesajele pieselor muzicale ale artiştilor unduindu-se 

într-un singur îndemn: „Să nu ne uităm limba, portul şi credinţa strămoşească şi să le 

perpetuăm prin urmaşi, să nu ne înstrăinăm de limbă, doine, de bătutele şi horele noastre 
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româneşti”. 

Au contribuit la organizarea manifestării şi membrii prezidiului Societăţii printre care Gheorghe 

Ungureanu, vicepreşedintele Nicolae Şapcă etc, dna Ancuţa Bâcu stăruind la regizarea 

scenariului celei de-a 28-a ediţii a sărbătorii de suflet a graiului matern „Limba noastră cea 

română”. Au strălucit în ipostaza de moderatori  frumoşii şi talentaţii tineri Nicoleta Petriuc, 

studentă la Academia de Arte din Kiev, secţia vocal şi actorie, care îl are ca îndrumător şi 

susţinător pe românul nostru bucovinean, cunoscutul şi îndrăgitul cântăreţ Ivo Bobul, Artist al 

Poporului din Ucraina, şef de catedră la respectiva instituţie de învăţământ,  şi  Denis Apetri, 

student la Facultatea de Filologie Română şi Clasică din cadrul Universităţii „Iu. Fedkovyci” din 

Cernăuţi. 

Aici, în Bucovina istorică, unde bat necontenit „în zidurile românismului talazurile străinilor”, 

sângele şi graiul românesc nu ni le poate lua nimeni, avem cea mai frumoasă limbă ce există 

pe acest pământ,  s-o păstrăm, s-o dezvoltăm şi s-o perpetuăm. Dragi români, nu vă înstrăinaţi 

copiii de graiul matern, căci limba e lacrima în care ne naştem şi dăinuim ca neam, fără ea nu 

avem viitor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

11 

RECUNOAȘTEREA DIPLOMELOR ȘI CALIFICĂRILOR ÎN GERMANIA: NU IGNORAȚI ACEST 

ASPECT! 

 http://ziarulromanesc.de/munca/recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-in-germania-nu-ignorati-acest-aspect/ 

 

Posibi l i tatea de dobândire a recunoaşterii diplomelor şi a cal if icărilor unei 

persoane joacă un rol foarte important asupra migraţ iei în scop de muncă de la 

nivelul UE. Este necesară dezvoltarea unui sistem european care să garanteze 

recunoaşterea calif icări lor profesionale în diferite state membre. 

În Ghidul lucrătorului român în Germania se subliniază faptul că principiul de 

bază este că un cetăţean european trebuie să aibă posibi l itatea să -şi practice 

în mod liber profesia în oricare Stat Membru al UE. Aplicarea pract ică a acestui 

principiu este din păcate uneori împiedicată de cerinţele naţionale care 

reglementează uneori accesul la anumite meseri i în statul gazdă. Tocmai pentru 

ca acest lucru sa f ie cu adevărat posibi l, UE a pus bazele unui sistem de 

recunoaştere a cali f icări lor profesionale. În cadrul acestui sistem se face totuşi 

dist incţie între profesii le care sunt reglementate (profesii pentru care sunt 

solicitate calif icări specif ice) şi cele care nu sunt reglementate legal în statele 

membre gazdă.  

 

Înapoi la școală? Iată ce învățaț i într -un curs de orientare și la ce vă poate 

ajuta 

Astfel la nivelul UE au fost propuse o serie de instrumente pentru a asigura o 

http://ziarulromanesc.de/munca/recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-in-germania-nu-ignorati-acest-aspect/
http://ziarulromanesc.de/munca/recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-in-germania-nu-ignorati-acest-aspect/index.php?option=com_content&view=article&id=1196&catid=25&Itemid=140
http://ziarulromanesc.de/munca/recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-in-germania-nu-ignorati-acest-aspect/index.php?option=com_content&view=article&id=1196&catid=25&Itemid=140
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mai bună transparenţă în procesul de recunoaştere a diplomelor şi calif icări lor:  

1. Cadrul European al Calif icări lor  –  obiectivul său este de a crea legături între 

diferitele sisteme naţionale de calif icare şi să asigure un transfer omogen şi o 

recunoaştere a diplomelor.  

2. Centrele de informare cu privire la recunoaşterea academică naţională  (The 

National Academic Recognition Information Centres –  NARICs) –  furnizează 

spri j in în recunoaşterea studii lor efectuate în străinătate şi a calif icărilor.  

3. Sistemul European de Transfer al Creditelor  (The European Credit Transfer 

System –  ECTS) –  facil itează recunoaşterea studii lor efectuate în străinătate şi 

vine în completarea programu lu i de mobil itate pentru studenţi Erasmus.  

4. Europass –  este un instrument prin care se asigură transparenţa aptitudinilor 

profesionale. Prin acest sistem aptitudinile şi cal if icări le sunt mai uşor de 

înţeles şi recunoscut în diferite părţi ale Europei. A re la bază cinci documente 

standardizate:  

–  un curriculum vitae (CV)  

–  un paşaport l ingvist ic  

–  un supliment la certif icatul profesional  

–  un supliment la diploma 

–  un document de mobilitate europass 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sursă:  ziarulromanesc.de  



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

13 

EȘTI ANGAJAT ÎN GERMANIA? IATĂ OBLIGAȚIILE PE CARE LE AI 

http://ziarulromanesc.de/munca/ce-obligatii-aveti-ca-angajat-in-germania/ 

În prezent, în Germania, la fel ca în toate țările civilizate ale lumii, toţi cei care muncesc, au o 

proprietate sau operează pe piaţa economică a comunităţii în vreun fel anume plătesc 

impozite. 

Potrivit platformei de specialitate socinro.me, impozitele sunt directe şi indirecte, pe venit, pe 

profit, pe avere, pe capital şi aşa mai departe. Iată care sunt impozitele pe care trebuie să le 

plătească un salariat în Germania, în calitate de angajat al unei societăţi germane, româneşti, 

turce sau arabe, cu sediul in Germania. 

 

Astfel, contribuţiile pe care le plăteşte un angajat în Germania la un angajator sunt: 

– impozitul pe venit: este progresiv, în funcţie de venit şi este cuprins intre 15% pentru 

veniturile mici şi 45 % pentru veniturile mari. Angajatorul reţine impozitul pe venit, cu fiecare 

plată a unei remuneraţii şi plăteşte suma direct către administraţia financiară. 

– asigurarea de sănătate – Krankenversicherung (aproximativ 15,5 % din salariul brut) – se 

plăteşte 7,3 % de către angajator şi 8,2 % de către angajat, suma lunară maximă de plată 

pentru 2014 fiind limitată la plafonul de 627 de euro; 

– asigurarea de îngrijire – Pflegeversicherung (1,7% din salariul brut) – se plăteşte de către 

angajat. suma lunară maximă de plată pentru 2014 fiind limitată la 83 de euro. Dacă angajatul 

are cel puţin 24 de ani şi nu are copil – suma lunară de plată este de 1,95 % din salariul brut. 

http://ziarulromanesc.de/munca/ce-obligatii-aveti-ca-angajat-in-germania/
https://socinro.me/2015/10/19/drepturile-angajatului-roman-in-germania/
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– asigurarea pentru şomaj – Arbeitslosenversicherung ( 3 % din salariul brut) se plăteşte 50% 

de către angajator şi 50% de către angajat; 

– asigurarea pentru pensie –Rentenversicherung (18,9 % din salariul brut) se plăteşte 50% de 

către angajator şi 50% de către angajat. 

În plus, angajatorul mai trebuie să plătească în favoarea angajatului său: asigurare privată în 

caz de boală (în caz de neplată este total răspunzător pentru riscul financiar în caz de boală a 

angajatului) şi asigurarea legală în caz de accident sau boală profesională. 

În Germania, impozitul pe salariu (Lohnsteuer) se calculează în funcție de două criterii: 

1. Importanța și responsabilitatea postului ocupat și 

2. Situația familială a angajatului 

Spre deosebire de România, unde impozitul pe salariu este unic (16%) pentru toate categoriile 

de venit, în Germania, impozitul pe salariu este progresiv, în funcţie de venit şi este cuprins 

între 14% pentru veniturile mici şi 45 % pentru veniturile mari. În fiecare an, guvernul german 

modifică tranșele de impozitare astfel încât salariul net al angajatului să crească, mai 

notează H.E.S.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă:  ziarulromanesc.de 

https://socinro.me/2015/10/19/drepturile-angajatului-roman-in-germania/
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CU CE VINE NOU ORDONANŢA CARE SCHIMBĂ CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ. CE 

AMENZI RISCĂ ROMÂNII CARE LUCREAZĂ ÎN STRĂINĂTATE, DACĂ NU DEPUN UN 

CHESTIONAR ANUME 

http://www.mediafax.ro/economic/cu-ce-vine-nou-ordonanta-care-schimba-codul-de-procedura-fiscala-ce-amenzi-

risca-romanii-care-lucreaza-in-strainatate-daca-nu-depun-un-chestionar-anume-16717912 

 

 

Sancţionarea celor care pleacă la muncă în străinătate şi care nu depun la timp chestionarul 

de rezidenţă fiscal, dar şi identificarea de noi soluţii pentru suspendarea executării silite în 

anumite situaţii, sunt câteva din prevederile noii ordonanţe 30, ce modifică Codul de procedură 

fiscală. 

 

Cu ce vine nou ordonanţa care modifică Codul de procedură fiscală. Ce amenzi riscă românii 

care lucrează în străinătate dacă nu depun un chestionar anume 

“Modificările din Codul de procedură fiscală aduc şi unele prevederi rezonabile şi aşteptate de 

către contribuabili, dar şi unele măsuri de sancţionare pentru că aşa se simte autoritatea 

coercitivă a statului. Dintre măsurile pe care le consider bune, regăsim faptul că s-au găsit noi 

soluţii pentru suspendarea executării silite şi în perioada în care contribuabilul face demersul 

să obţină garanţii bancare sau caută soluţii să prezinte scrisori de asigurare, sau când 

discutăm de deschiderea unor sedii secundare, termenul de depunere al declaraţiei se 

prelungeşte de la 15 la 30 de zile”, a precizat, pentru Mediafax, consultantul fiscal Adrian 

http://www.mediafax.ro/economic/cu-ce-vine-nou-ordonanta-care-schimba-codul-de-procedura-fiscala-ce-amenzi-risca-romanii-care-lucreaza-in-strainatate-daca-nu-depun-un-chestionar-anume-16717912
http://www.mediafax.ro/economic/cu-ce-vine-nou-ordonanta-care-schimba-codul-de-procedura-fiscala-ce-amenzi-risca-romanii-care-lucreaza-in-strainatate-daca-nu-depun-un-chestionar-anume-16717912
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Benţa. 

Acesta spune că, în conformitate cu noile prevederi, nu sunt sechestrabile bunurile pentru care 

cheltuielile cu sechestrarea silită sunt mai mari decât veniturile realizate şi când valoarea 

bunurilor este mai mică de 1% din creanţele bugetare. 

Pe de altă parte, Benţa subliniază tendinţa din ce în ce mai accentuată a autorităţii fiscale de a 

da amenzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mediafax.ro 
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PLANURILE GUVERNULUI MAY PENTRU IMIGRANȚII DIN UE DUPĂ BREXIT: RESTRICȚII ȘI 

PERMISE DE ȘEDERE BIOMETRICE 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/planurile-guvernului-may-pentru-imigrantii-din-ue-restrictii-si-

permise-de-lucru/ 

 

 

Iată care sunt cele mai importante puncte ale noii legislații a imigrației din Marea Britanie, așa 

cum apar în proiectul dezvăluit de The Guardian. Guvernul a anunțat că propunerile finale vor 

apărea în această toamnă. 

 Restrângerea imigrației din UE prin acordarea “întâietății lucrătorilor rezidenți pe piața 

muncii”. Astfel, guvernul ar putea să restricționeze cetățenii UE să caute un loc de 

muncă, să reducă șansele ca lucrătorii să se stabilească în Regatul Unit pe termen lung 

și să limiteze numărul cetățenilor europeni care pot veni în Regatul Unit să muncească 

în cazul în care aceștia au un nivel scăzut de calificare. 

 O perioadă de implementare temporară de „cel puțin doi ani” după ziua declanșării 

Brexit. Aceasta ar fi urmată de introducerea unei politici complete de imigrare pentru 

cetățenii UE. 

 Eliminarea regulilor UE privind drepturile membrilor familiei extinse de a locui în Regatul 

Unit. Documentul arată că „nu există practic nici o limită a distanței dintre relația dintre 

cetățeanul UE și membrul familiei” în sistemul actual. „Propunem să definiți membrii 

familiei doar ca membri direcți ai familiei, plus parteneri durabili”, mai arată actul 

guvernamental. 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/planurile-guvernului-may-pentru-imigrantii-din-ue-restrictii-si-permise-de-lucru/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/planurile-guvernului-may-pentru-imigrantii-din-ue-restrictii-si-permise-de-lucru/
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 Dacă un cetățean UE care locuiește în Marea Britanie dorește să-și aducă soțul / soția 

din afara UE aici, el sau ea va trebui să câștige minim 18.600 de lire sterline pe an, 

aducând resortisanții UE în conformitate cu restricția deja impusă britanicilor. 

 Nu există controale noi la frontieră pentru cetățenii UE care intră în țară, deși aceștia 

vor fi obligați să călătorească doar cu pașaport, cartea de identitate națională (cum este 

cazul românilor) nemaifiind valabilă după Brexit. În schimb, toți noii sosiți din UE vor 

avea “drept de ședere” în Marea Britanie pentru o perioadă încă nespecificată, care ar 

putea fi între trei și șase luni. După această perioadă, pentru a rămâne mai mult timp, 

aceștia vor trebui să solicite un permis de ședere biometric, care poate include o 

amprentă digitală. 

 Spre deosebire de „directiva privind libera circulație”, permisele de ședere nu vor fi 

acordate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, se va 

introduce un „prag de venit” specific pentru imigranții „auto-suficienți”. 

 Introducere a unor așa-numite controale „drept de muncă”. Acestea vor fi efectuate de 

angajatori, cu sancțiuni penale împotriva companiilor și persoanelor fizice, dacă se 

constată că un muncitor este ilegal. 

„Este clar că, ori de câte ori este posibil, angajatorii din Marea Britanie ar trebui să caute să-și 

satisfacă nevoile de muncă din forța de muncă rezidentă. Acum este mai important ca 

niciodată să avem competențele necesare pe plan intern pentru a construi o economie 

puternică și competitivă”, se mai arată în document. 

În lucrare se afirmă că, deși migrația netă pe termen lung din UE a scăzut în ultimul an la 

133.000, aceasta nu poate fi controlată din cauză că libera circulație conferă cetățenilor UE 

“dreptul de a locui în Regatul Unit, indiferent de nevoile economice ale țării”. 

Ministerul de Interne a declarat că noul sistem de imigrație din UE nu va include neapărat 

aceleași reguli ca cele aplicate în prezent imigrației din afara UE. În special, s-a anunțat că se 

are în vedere sistemul existent de sponsorizare și o taxă de 1.000 de lire sterline ce va fi 
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aplicată pentru fiecare imigrant din UE. 

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Nu comentăm pe proiectele scrise. Vom 

prezenta propunerile noastre inițiale pentru un nou sistem de imigrație care va prelua controlul 

granițelor Regatului Unit, în toamnă”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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NOUA LEGE A EDUCATIEI ADOPTATA IN UCRAINA RESTRICTIONEAZA PUTERNIC 

INVATAMANTUL IN LIMBILE MINORITATILOR, INCLUSIV CEA ROMANEASCA / 

MINISTERUL ROMAN DE EXTERNE SE DECLARA INGRIJORAT 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21990798-noua-lege-educatiei-adoptata-ucraina-restrictioneaza-puternic-

invatamantul-limbile-minoritatilor-inclusiv-cea-romaneasca-ministerul-roman-externe-declara-ingrijorat.htm 

 

Parlamentul de la Kiev a adoptat marti seara o noua Lege a Educatiei care, practic, 

desfiinteaza sistemul de invatamant in limba materna, scrie bucpress.eu. Potrivit art. 7 

al noii legi adoptate, sistemul de educatie din Ucraina se desfasoara doar in limba de 

stat. Ministerul roman de Externe se declara "ingrijorat" de aceasta lege. 

Potrivit sursei citate, Legea 3419-D prevede introducerea treptata a noului sistem al educatiei, 

si prin aceasta, inlocuirea materiilor care se predau in limba romana cu discipline care vor fi 

predate in limba ucraineana. Prima faza a reformei va avea loc incepand cu 1 septembrie 

2018 (reforma claselor primare si a gradinitelor pentru copii). Predarea materiilor in limba 

romana se va pastra doar in clasele primare (1-4). De la 1 septembrie 2022 reforma va fi 

implementata in cazul claselor medii, iar din 2027 - in clasele superioare (9-12). 

In  clasele superioare (9-12) ale scolilor din localitatile romanesti si ale altor minoritati nationale 

din Ucraina toate disciplinele se vor preda in limba ucraineana, iar in clasele medii (clasele 5-

9) invatamantul se va desfasura in limba de stat cu elemente in limba romana / in limba 

minoritatii respective. 

Potrivit art. 7 al legii adoptate, "persoanelor care apartin la popoarele bastinase sau la 

minoritati nationale din Ucraina li se garanteaza dreptul de a studia in limba materna alaturi de 

limba ucraineana...", acest drept este "realizat prin unele institutii aparte, clase (grupe) cu 

limba de predare a poporului bastinas sau a minoritatii nationale alaturi de predarea in limba 

ucraineana". De asemenea, este prevazuta posibilitatea studierii limbii materne a minoritatilor 

in unele scoli sau la societatile si asociatiile culturale ale comunitatilor etnice respective. 

Ministerul Afacerilor Externe a se declarat ingrijorat in special in ceea ce priveste acest articol 

7. 

  

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21990798-noua-lege-educatiei-adoptata-ucraina-restrictioneaza-puternic-invatamantul-limbile-minoritatilor-inclusiv-cea-romaneasca-ministerul-roman-externe-declara-ingrijorat.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21990798-noua-lege-educatiei-adoptata-ucraina-restrictioneaza-puternic-invatamantul-limbile-minoritatilor-inclusiv-cea-romaneasca-ministerul-roman-externe-declara-ingrijorat.htm
http://bucpress.eu/politica/s.o.s.-kievul-inchide-prin-lege-4820
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"Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca, potrivit prevederilor Conventiei - cadru pentru 

protectia minoritatilor nationale, statele se angajeaza sa recunoasca dreptul oricarei persoane 

apartinand unei minoritati nationale de a invata  limba sa materna. Necesitatea conformitatii cu 

normele internationale in materie a fost semnalata permanent de partea romana in dialogul cu 

partea ucraineana pe tema promovarii si protejarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatii 

nationale romane din Ucraina", se arata intr-o reactie MAE la solicitarea HotNews.ro. 

MAE precizeaza ca tema invatamantului in limba materna pentru etnicii romani din Ucraina se 

va afla prioritar pe agenda secretarului de stat Victor Micula, care se va deplasa la Kiev 

saptamana viitoare. 

 "Ne exprimam asteptarea ca drepturile persoanelor apartinand minoritatii romane din Ucraina 

sa fie prezervate si subliniem preocuparea constanta a autoritatilor romane fata de aceasta 

problematica", mai arata MAE. 

Potrivit bucpress.eu, romanii din Ucraina au semnat un Apel catre seful statului ucrainean 

Petro Porosenko, in care solicita respingerea prin veto a acestei legi, considerand-o una care 

ar putea genera noi conflicte, nemultumiri sociale si instabilitate in tara. 

Prezent in sala de sesiuni a Radei Supreme, deputatul Grigore Timis, etnic roman, nu a 

participat la vot, retragand cartela de deputat din sistemul electronic si protestand astfel 

impotriva adoptarii acestei legi. 

UDPATE: Si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a anuntat intr-un comunicat ca 

"urmareste cu ingrijorare evolutia modificarilor legislative in domeniul educatiei in limba 

materna in Ucraina, prin care se prevede introducerea treptata a noului sistem educational si 

inlocuirea limbii materne de predare cu cea ucraineana, in licee si facultati". Ministrul Andreea 

Pastirnac va avea o intrevedere cu Ambasadorul Ucrainei in Romania, in perioada imediat 

urmatoare. 

 

 

 

 

Sursă: hotnews.ro 
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MODIFICĂRILE ADUSE LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN UCRAINA SUNT O PRIORITATE PE 

AGENDA MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

http://www.dprp.gov.ro/modificarile-aduse-legii-invatamantului-din-ucraina-sunt-o-prioritate-pe-agenda-

ministerului-pentru-romanii-de-pretutindeni/ 

 

 

În contextul adoptării Legii Învățământului de către Rada Supremă a Ucrainei, care aduce 

atingere educației în limba maternă, ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea 

Păstîrnac, a convocat astăzi, 7 septembrie a.c., o reuniune a Grupului Interministerial activ 

în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni. 

Totodată, ministrul român l-a chemat pe Ambasadorul Ucrainei la București în audiență, 

pentru discuții, mâine, 8 septembrie 2017. 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni se află într-un dialog constant cu asociațiile 

românești din Ucrainași are ca prioritate, conform Programului de Guvernare și Strategiei 

Naționale pentru Românii de Pretutindeni 2017-2020, păstrarea identității lingvistice și a 

învățământului în limba română, în acest stat. 

 

Sursă: dprp.gov.ro 
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VIOREL BADEA CONDAMNĂ NOUA LEGE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN UCRAINA, CARE 

ÎNGRĂDEȘTE DREPTUL LA EDUCAȚIE ÎN LIMBA MATERNĂ 

http://www.tocpress.info/viorel-badea-condamna-noua-lege-a-invatamantului-din-ucraina-care-ingradeste-dreptul-

la-educatie-in-limba-materna/ 

 

 

 

Senatorul român Viorel Badea, membru al Delegaței României la Adunărea Parlamentară a 

Consiliului Europei (APCE) și raportor APCE pentru promovarea drepturilor persoanelor 

aparținând minorităților naționale, își exprimă profunda îngrijorare față de recenta adoptare de 

către Rada Supremă a Ucrainei a noii Legi a învățământului – se arată într-un comunicat de 

presă postat pe site-ul Senatului de la București. 

Potrivit senatorului Badea, articolul 7 din noua Lege a învățământului din Ucraina, care se 

referă la educația în limbile minorităților naționale, prevede că învățământul în limba maternă 

va fi înlocuit treptat cu predarea în limba ucraineană în școli și licee, situație menită să 

afecteze în mod serios dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța în 

propria limbă. 

“Această prevedere legală este una extrem de gravă, care nesocotește angajamentele 

asumate de autoritățile de la Kiev atât în baza Convenței-cadru pentru protecția 

minorităților naționale (articolul 14), cât și a Cartei europene a limbilor regionale sau 

http://www.tocpress.info/viorel-badea-condamna-noua-lege-a-invatamantului-din-ucraina-care-ingradeste-dreptul-la-educatie-in-limba-materna/
http://www.tocpress.info/viorel-badea-condamna-noua-lege-a-invatamantului-din-ucraina-care-ingradeste-dreptul-la-educatie-in-limba-materna/
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minoritare (articolul 8), instrumente juridice ale Consiliului Europei pe care Ucraina le-a 

ratificat, dar contravine, totodată, și acordurilor bilaterale încheiate de Ucraina cu 

statele care au minorități naționale pe teritoriul Ucrainei, inclusiv România” – 

menționează politicianul român. 

În acest context, senatorul Badea face apel la intensificarea contactelor instituționale ale 

României cu autoritățile ucrainene și cu instituțiile internaționale relevante în acest domeniu, în 

vederea prezervării dreptului la educație în limba maternă la toate nivelurile de învățământ 

pentru membrii comunității românești din Ucraina. 
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