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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Boris Volosatîi, a primit „Meritul pentru 

Învăţământ” de la preşedintele României 

2. LUMINI DE REVELION CU SCLIPIRI DIVINE DIN TEZAURUL FOLCLORIC AL DATINII DE LA 

VOLOCA 

3. ROMÂNIA VA SUSŢINE ŞI ÎN CONTINUARE ROMÂNII DIN NORDUL ISTORIC AL BUCOVINEI 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. Festivalul de datini și tradiții românești la Civitavecchia 

5. Obiceiuri românești de Anul Nou la Verona 

6. Adrian Ardelean: "La mulţi ani!" din partea mea personal şi a emisiunii "Ora românească" din 

Montreal 

7. O româncă din Roma a primit titlul de Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Italiene 

 

III. ACTUALITATE 

8.  #Romania2019.eu/ Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, felicită România pe Twitter 

9. Aproximativ 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera în perioada sărbătorilor de iarnă 

10. Vizita de lucru a secretarului de stat Victor Alexeev în Ucraina 

11. Studiu: Peste 500 de mii de copii, elevi și studenți au emigrat din România între 2007 și 2017.  

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

Mesajul domnului senator Radu MIHAIL, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării cu prilejul Anului Nou 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

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

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

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

României se numără:   

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

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

economice;  

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

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

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

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

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

etc.);  

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

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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DIRECTORUL LICEULUI „GHEORGHE ASACHI” DIN CHIȘINĂU, BORIS VOLOSATÎI, A 

PRIMIT „MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT” DE LA PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29482-2019-01-03-09-36-18.html 

 

De 40 de ani modelează caractere şi sădeşte în tineri doar valori preţioase. Acesta este idealul 

profesorului Boris Volosatîi, directorului Liceului Teoretic Româno-Francez „Gheorghe Asachi". 

În semn de apreciere pentru contribuţia importantă avută la promovarea limbii române, a 

culturii şi a tradiţiilor româneşti în Republica Moldova, dascălul de istorie a fost decorat de 

preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul 'Meritul pentru Învăţământ', transmite Romanian Global 

News. 

     

 

Din faţa elevilor, în calitate de profesor de istorie sau de la tribună, în calitate de director al 

Liceului ,,Gheorghe Asachi'', Boris Volosatiîi a vrut întotdeauna să promoveze adevărul - că 

este român şi vorbeşte limba română. Iar distincţia ,,Meritul pentru Învăţământ' oferită de 

preşedintelui României îi întăreşte acest crez. 

 

Dascălul predă mai bine de 40 de ani la Liceul Teoretic român-francez "Gheorghe Asachi" , 

perioadă în care a vorbit elevilor despre valorile neamului românesc. 

 

Forţa unui popor sunt oamenii, iar această bucată de pământ a avut noroc de artişti şi scriitori 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29482-2019-01-03-09-36-18.html
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demni. Boris Volosatîi recunoaste că aceştia au fost cei care i-au întărit convingerile. 

 

Daca nu ştim de unde venim, nu vom şti nici încotro să mergem. Este imperios să ne 

cunoaştem rădăcinile, spune dascălul. 

 

Boris Volosatîi crede că idealul naţional trebuie cultivat şi educat în oameni, iar şcoala şi 

dascălul au obligaţia să facă acest lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://rgnpress.ro/ 

http://rgnpress.ro/
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LUMINI DE REVELION CU SCLIPIRI DIVINE DIN TEZAURUL FOLCLORIC AL DATINII DE 

LA VOLOCA 

 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2519/ 

 

La Voloca, pitoreasca vatră de vrednici români, unde datinile, tradiţiile, portul popular, Limba 

Română e zestrea cea mai de preţ, păstrată cu sfinţenie în lada comorilor Neamului, florile 

dalbe din Pomul Crăciunului şi Anului Nou  şi-au desfăcut petalele printr-un excepţional 

spectacol, organizat de  Ion Semeniuc, directorul Casei de Cultură, maestrul Ion Bodnar, 

conducătorul artistic al Ansamblului de instrumente populare „Trandafir” şi dirijorul Corului 

bisericesc,  desigur, cu sprijinul celui mai bun gospodar, primarului Valentin Hlopina. Ultimul şi-

a adus nu doar prinosul personal l-a organizarea sărbătorii, a prins în suflul Revelionului cele 

mai frumoase lumini ale speranţei, adresându-le consătenilor un frumos mesaj de felicitare, 

mulţumindu-le pentru susţinere, urându-le un an fericit, pace în Ucraina în casele fiecăruia, 

prosperitate şi belşug. 

Harnici şi descurcăreţi, deşi până la începutul anului 2019 mai rămâneau câteva zile, volocenii 

au dorit să fie primii, aprinzând luminile Revelionului în Pomul Datinii străbune cu câteva zile 

mai înainte, la 29 decembrie, demonstrând astfel, nu prin vorbe, ci prin fapte, că sunt demni 

urmaşi ai străbunilor, că vor perpetua tot ce au mai sfânt în lada cu Zestre a Neamului – 

Limba, Tradiţiile, Obiceiurile, Portul şi Cântecul Popular. 

Înveşmântând sărbătoarea în mantia împărătească a Revelionului, steaua magică a luminat cu  

sclipiri divine din comoara folclorului românesc din această parte frumoasă a Ţării, purtată de 

Moş Crăciun şi Crăciuniţa, ambii frumoşi, îmbrăcaţi în veşminte brodate cu argintul cerului, 

bătând la fereastra sufletului spectatorilor din sala arhiplină  a Casei de Cultură din Voloca, 

însoţiţi de îngeraşi de la Poarta Raiului. 

O ceată aleasă de vrednici plugari, membrii Ansamblului popular de dans „Mărţişor”, au ţinut 

plugul de coarne, ajutaţi vârtos de Denis Ionuţ, brăzdând şi semănând veselie şi bucurie cu un 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2519/
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„Pluguşor” domnesc, meşterit de profesorul Nicolae Mintencu, cu care au trecut, mai întâi, pe 

la cel mai de frunte gospodar, primarul comunei Valentin Hlopina, graţie hărniciei căruia a fost 

dat în exploatare podul din Borodaci, grădiniţa din Valea Cosminului şi ambulatoriul din 

Hruşăuţi (cele două sate ce fac parte din comunitatea teritorială unită Voloca), apoi au oprit 

plugul, trăgând o urare aleasă la fereastra Şcolii Medii cu limba română de predare din 

româneasca localitate, care a obţinut  locul trei la reuşite în învăţământ în raion, urându-le 

succese şi mult spor pe viitor directorului Gheorghe Poclitar şi directorului-adjunct, dnei Maria 

Onofreiciuc 

 

Luminile Datinii din Pomul Revelionului s-au aprins mai efervescent prin colinda „Sculaţi, voi, 

români plugari” şi cântecul „Ioane Ioane”, cunoscutul şi îndrăgitul rapsod Nicolae Mintencu 

înălţând la inima fiecărui volocean frumosul colind ce ne aminteşte de rădăcini, de unde venim 

şi încotro ţinem calea, firul continuităţii preluându-l, cu inedite colinde şi cântări patriotice,  

mândrii feciori – „Bujorii volocii”, grup vocal condus de maestrul Mihai Diaconu, talentaţii tineri 

vlăstari de viţă românească Ion şi Vladuţ Bodnar, Patricia Ivaneţ (nai), Elena Onofreiciuc, 

Lupaşcu Ciprian,  Laurita Cocea, Bojescu Florina, Patricia Hâncu, Marius Ursuleac, Orchestra 

de instrumente populare „Marţişor” a Şcolii Medii, condusă de dăruitul cu har acordeonist 

Georghe Hostiuc, membrii Ansamblului „Mărţişor”, condus de Ion Cogan, învârtind hora cu foc 

în călcâi, acompaniaţi de Taraful „Trandafir”, precum şi ceilalţi solişti, dirijat de bagheta 

fermecată a lui Ion Bodnar. 

 

A fost un spectacol la „Bis!”, volocenii demonstrând cu prisosinţă ce au mai scump şi drag în 

desaga Datinii ce intuieşte înţelepciunea că, păşind în noul an, să nu uităm învăţătura 

testamentară a Marelui Eminescu – „Suntem Români şi punctum!”. 

Felicia NICHITA-TOMA 

 

Sursă: http://zorilebucovinei.com/  

http://zorilebucovinei.com/
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ROMÂNIA VA SUSŢINE ŞI ÎN CONTINUARE ROMÂNII DIN NORDUL ISTORIC AL 

BUCOVINEI 

 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2514/ 

 

E teza principală anunţată de Victor Alexeev, Secretar de Stat în cadrul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, în timpul întâlnirii, la Consulatul General al României la Cernăuţi, cu 

liderii comunităţii româneşti din ţinut. 

 

În cadrul vizitei oficiale de lucru în regiunea Cernăuţi, înaltul demnitar român a avut o întâlnire 

cu conducerea regiunii şi oraşului Cernăuţi. Discuţia s-a axat pe o chestiune importantă, o 

problemă ce necesită soluţionare cât mau urgentă - renovarea Casei Memoriale "Aron 

Pumnul" din Cernăuţi ce pe viitor va găzdui Muzeul „Mihai „Eminescu”. 

 

La discuţie au participat Myhailo Pavliuk, şeful-interimar al Administraţiei Regionale de Stat, 

Ivan Muntean, preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, Vasyl Prodan, secretarul Primăriei 

oraşului Cernăuţi, Vasle Tărâţeanu, președintele Fundației Culturale de Binefacere ”Casa 

Limbii Române” din Cernăuți. 

 

Secretarul de Stat Victor Alexeev, însoţit de reprezentanţi ai Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, de ministrul consilier Ionel Ivan, diplomat la Consulatul General al României la 

Cernăuţi, a prezentat proiectul renovării Casei Memoriale "Aron Pumnul", solicitând ajutorul 

autorităţilor ucrainene locale şi regionale pentru începerea lucrărilor. 

 

Întâlnirea de la Consulatul General al României la Cernăuţi cu liderii comunităţii româneşti din 

nordul Bucovinei, istorica provincie a României, moderată de dl Ionel Ivan, a fost aprinsă şi 

constructivă. Principalele teme abordate au vizat, printre alte probleme prioritare, ucrainizarea 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2514/
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şcolilor cu limba română de predare, a presei de limbă română, conform proiectului de lege 

privind  funcţionarea  limbii ucrainene ca limbă de stat, votat de parlamentul ucrainean în prima 

lectură, problemele ce ţin de încălcarea drepturilor etnicilor români, religie,  lipsa în anul I a 

unei grupe româneşti la Catedra de Filologie Română şi Clasică  a Universităţii Cernăuţene 

etc.  

 

Secretarul de Stat Victor Alexeev a menţionat preocuparea permanentă a statului român 

privind protejarea și promovarea drepturilor românilor din Ucraina, declarând că România va 

susţine şi în continuare demersurile şi proiectele românilor din nordul istoric al Bucovinei. 

Nicolae TOMA 

Foto: „Zorile Bucovinei” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.zorilebucovinei.com/  

http://www.zorilebucovinei.com/
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FESTIVALUL DE DATINI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI LA CIVITAVECCHIA 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29481-2019-01-03-09-31-37.html 

 

În parohia românească întâmpinarea Domnului din Civitavecchia, cu inițiativa părintelui paroh 

Ioan Dimulescu și anul acesta a avut loc Festivalul de Datini și Tradiții Românești, transmite 

Romanian Global News. 

 

La realizarea spectacolului au participat: urșii, caprele, căiuții, cântăreți și dansatori de muzică 

populară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://rgnpress.ro/ 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29481-2019-01-03-09-31-37.html
http://rgnpress.ro/
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OBICEIURI ROMÂNEȘTI DE ANUL NOU LA VERONA 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29480-2019-01-03-09-26-23.html 

 

La Praznicul Tăierii Împrejur a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, după Sfânta 

Liturghie, câțiva din copiii de la Școala Duminicală a parohiei românești "Sfântul Proroc Ilie 

Tesviteanul și Sfântul Ierarh Zenon" din Verona, împreună cu părinții au prezentat un program 

de tradiții de Anul Nou cum ar fi jocul căluților, jocul ursului și capra, transmite presbitera 

Patricia Codrea, preluată de Romanian Global News. 

 

Toate acestea, alături de Plugușorul tradițional și de Sorcova i-au încântat mai ales pe cei mici, 

dar, pentru mulți dintre cei prezenți au constituit totodată și un moment de reîntoarcere la 

copilărie. 

 

Urătorii au primit în dar colaci, covrigi, nuci și icoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://rgnpress.ro/ 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29480-2019-01-03-09-26-23.html
http://rgnpress.ro/
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ADRIAN ARDELEAN: "LA MULTI ANI!" DIN PARTEA MEA PERSONAL SI A EMISIUNII 

"ORA ROMANEASCA" DIN MONTREAL 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29479-adrian-ardelean-qla-multi-aniq-din-partea-mea-personal-si-a-

emisiunii-qora-romaneascaq-din-montreal.html  

 

Daca nu stiti ce si cum cu emisiunea aceasta, iata coordonatele ei: ea este realizata LIVE, si 

difuzata IN FIECARE SAMBATA, in intervalul orar 19.00 - 20.00 (orele Montreal-ului) pe postul 

de radio CFMB Radio, respectiv pe 1280 AM. Poate fi ascultata (in acelasi interval orar, 

desigur) si pe site-ul de internet al postului de radio, respectiv la adresa www.cfmbradio.com, 

transmite Adrian Ardelean preluat de Romanian Global News. 

 

"Este vorba de o emisiune de radio in limba romana, destinata evident comunitatii de limba 

romana din Montreal si imprejurimi, dar, fiind difuzata si pe internet, ea poate fi ascultata 

ORIUNDE in lume.Emisiunea cuprinde o sinteza a evenimentelor care au avut loc in ultimele 

zile in Romania, pe plan politic, economic, social, cultural, sportiv, etc. Apoi un sumar al 

evenimentelor din comunitatea romaneasca de la Montreal, precum si un "calendar" al 

evenimentelor ce URMEAZA sa se desafsoare, pentru a puteasa luati cunostinta de ele pentru 

cazul ca doriti sa le onorati cu prezenta. Nu lipsesc interviurile cu persoane care au iesit in 

evidenta prin actiunile lor (in general prin actiuni POZITIVE) pe taram cultural, artistic, sportiv, 

etc. Totul asezonat cu momente muzicale de toate genurile (mai putin manele, care lipsesc 

aproape cu desavarsire din play-list). 

 

Daca ascultati emisiunea O SINGURA data, deveniti dependenti... Auditie placuta! 

 

III. (MOTIVUL PRINCIPAL al acestui mesaj): Va invit sa luati parte la un eveniment organizat 

in scopul promovarii si strangerii de fonduri pentru continuarea acestei emisiuni. Este vorba de 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29479-adrian-ardelean-qla-multi-aniq-din-partea-mea-personal-si-a-emisiunii-qora-romaneascaq-din-montreal.html
http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29479-adrian-ardelean-qla-multi-aniq-din-partea-mea-personal-si-a-emisiunii-qora-romaneascaq-din-montreal.html
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un party care va avea loc la Domaine Roman, un restaurant romanesc (putem spune "han", 

sau "popas", deoarece detine si camere pentru cei care doresc sa ramana peste noapte), 

situat la adresa 300, rang Sainte Philomene, Berthierville, J0K1A0. (autotute 40 E, iesirea 

141). 

 

Un meniu romanesc consistent si gustos (apropo, va puteti aduce bautura preferata de acasa), 

insotit de un program artistic variat si antrenant (muzica, umor), program de dans, etc. Totul cu 

numai 50 de dolari! Veti avea posibilitatea sa participati si la o licitatie in cadrul careia vor fi 

expuse spre vanzare cateva tablouri semnate (si donate) de artiste plastice din comunitatea 

romaneasca de la Montreal, banii stransi fiind destinati aceluiasi scop: sustinerea financiara a 

emisiunii de radio "Ora romaneasca". 

 

Detalii in afisul si clipul atasate acestui mesaj. 

 

Informatii, detalii si rezervari la telefon 514-254-8687 (Adrian Ardelean) 

 

Apropo, gasiti chiar SUB acest paragraf un "buton" (un link) pentru donatii pay-pal, unde, cu 

cateva click-uri puteti dona ORICE suma doriti dumneavoastra. Un astfel de gest vine si el in 

sprijinul sustinerii "Orei romanesti", o initiativa comunitara care - zic eu - merita ajutata sa 

ramana "in viata". Eventual chiar se poate plati prin acest sistem "pay-pal" si biletul la party. 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=ZSGSCFBN9W5PL&fbclid=IwAR0rmDbSrP4PVjICF0PKsITWLiKblT

sDhzp5YUypKHmPThramp8Wr6tvMF4 

 

Va multumesc pentru atentie si pentru inscriere, eventual pentru retransmiterea acestui mesaj 

in reteaua dumneavoastra de prieteni. Prin participare (eventual impreuna cu alti prieteni) 
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imbinati placutul (adica un party "a la roumaine") cu utilul (sustinerea unei initiative comunitare 

destinate si dedicate romanilor din zona Montreal)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://rgnpress.ro/  

http://rgnpress.ro/
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O ROMÂNCĂ DIN ROMA A PRIMIT TITLUL DE CAVALER AL ORDINULUI DE MERIT AL 

REPUBLICII ITALIENE 

 

https://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/o-romanca-din-roma-a-primit-titlul-de-cavaler-al-

ordinului-de-merit-al-republicii-italiene/ 

 

A primit titlul de Cavaler al Republicii Italiene pentru «afirmarea valoarii legalității». După 

agresiunea de la Roxy Bar, la Anagnina, românca de 34 de ani a avut curajul să-i denunțe pe 

agresorii din temutul clan Casamonica, cel care face legea în periferiile romane. Pentru acest 

act de curaj, care a permis arestarea unor membri ai clanului, Roxana Roman a primit o 

recunoaștere de la președintele Republicii Italiene. 

 

A avut curajul să se revolte, să denunțe. Nu s-a retras și, în fața violenței, a reacționat și a 

trimis în spatele gratiilor doi membri ai clanului Casamonica, clanul regent din cartierul 

Romanina, în estul capitalei. Pentru aceste merite, Roxana Roman este Cavaler al Ordinului 

de Merit al Republicii Italiene, un titlu conferit de președintele Sergio Mattarella „pentru 

contribuția sa în afirmarea valorii legalității“ 

 

„Sunt încântată și recunoscătoare pentru această recunoaștere”, a declarat Roxana, citată de 

Corriere della Sera. „Sincer nu mă simt ca o eroină, nu am făcut nimic special. Ceea ce este 

sigur este că sunt onorată să fac parte din societatea civilă în cea mai înaltă formă. Aș face 

totul din nou, dacă ar fi nevoie”, a declarat ea. 

 

Fapta de eroism a Roanei datează din 1 aprilie 2018, Duminica Paștelui catolic, atunci când un 

mebru al clanului Casamonica, împreună cu alți doi membri ai clanului Di Silvio, a intrat în bar 

gestionat de Roxana și soțul ei, Roxy Bar din zona Anagnina. Iritați că nu au fost serviți peste 

https://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/o-romanca-din-roma-a-primit-titlul-de-cavaler-al-ordinului-de-merit-al-republicii-italiene/
https://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/o-romanca-din-roma-a-primit-titlul-de-cavaler-al-ordinului-de-merit-al-republicii-italiene/
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rând, infractorii i-au ofensat pe proprietarii barului, dar o tânără cu handicap le-a spus să 

părăsească localul, dacă nu le convenea. Ca răspuns, cei trei mafioți au bătut-o cu o curea pe 

tânăra cu handicap, apoi au plecat. Puțin mai târziu, ei au reapărut și au devastat localul, au 

spart vitrinele și l-au bătut pe soțul Roxanei, lăsându-l la pământ plin de sânge, fără ca niciunul 

dintre clienții prezenți să fi încercat să-i oprească. 

 

Patruzeci de zile mai târziu, după denunțul prezentat de Roxana, făptașii violenței au fost 

arestați. Printre aceștia se mai afla și un alt Di Silvio care a amenințat victimele în zilele 

următoare și i-a somat să retragă plângerea. În octombrie, cei trei Di Silvio, în urma procesului 

cu procedură simplificată, au fost condamnați: 4 ani si 10 luni pentru Alfredo, 4 ani și 8 luni de 

la fratele său, Vincenzo și trei ani și două luni de la bunicul său, Enrico. Cei trei au fost acuzați 

de vătămare, violență privată și amenințări agravate de metode mafiote. Antonio Casamonica, 

cel de-al patrulea inculpat, este încă supus procesului, pentru că a ales procedura normală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.gazetaromaneasca.com  

https://www.gazetaromaneasca.com/


 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

16 

 

#ROMANIA2019.EU/ PREŞEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN, DONALD TUSK, 

FELICITĂ ROMÂNIA PE TWITTER 

 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/01/romania2019-eu-presedintele-consiliului-european-donald-

tusk-felicita-romania-pe-twitter--234937 

 

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, felicită România cu ocazia începerii, la 1 

ianaurie, a primului său mandat la preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. 

 

''La mulţi ani! Îi urez succes României cu ocazia primei sale preşedinţii a (Consiliului) UE. Sunt 

încrezător că veţi reuşi şi aştept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră'', a scris 

oficialul european marţi pe pagina sa oficială de Twitter. 

 

Între 1 ianuarie şi 30 iunie 2019, România îşi va exercita pentru prima dată preşedinţia rotativă 

a Consiliului Uniunii Europene pe fundalul unei agende europene marcate de evoluţii politice şi 

dosare cu impact decisiv asupra viitorului Uniunii, între care retragerea Regatului Unit din 

Uniunea Europeană, negocierea viitorului buget european, alegerile pentru Parlamentul 

European din mai 2019. AGERPRES 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.agerpres.ro  

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/01/romania2019-eu-presedintele-consiliului-european-donald-tusk-felicita-romania-pe-twitter--234937
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/01/romania2019-eu-presedintele-consiliului-european-donald-tusk-felicita-romania-pe-twitter--234937
https://www.agerpres.ro/
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APROXIMATIV 2 MILIOANE DE PERSOANE AU TRANZITAT FRONTIERA ÎN PERIOADA 

SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-aproximativ-2-milioane-de-persoane-au-tranzitat-frontiera-in-perioada-

sarbatorilor-de-iarna-15359.html 

 

În perioada sărbătorilor de iarnă şi în primele zile ale anului 2019, traficul prin punctele de 

trecere ale frontierei a înregistrat creșteri faţă de o perioadă normală dar măsurile dispuse de 

conducerea Poliţiei de Frontieră Române, în acord inclusiv cu Codul Frontierelor Schengen, au 

dus la fluidizarea traficului, nefiind înregistraţi timpi mari de aşteptare în punctele de trecere a 

frontierei. Deoarece vacanţa de iarnă se încheie şi având în vedere că, în curând, vor începe 

sărbătorile de iarnă pe rit vechi, măsurile dispuse pentru fluidizarea traficului prin punctele de 

trecere a frontierei vor fi menținute, prin suplimentarea numărului de polițiști de frontiera şi 

folosirea la maxim a capacităţii punctelor de trecere a frontierei.  

 

În perioada 21 decembrie 2018-02 ianuarie 2019, frontiera română a fost tranzitată de 

aproximativ 2.000.000 de persoane, din care 1.070.000 pe sensul de ieşire din ţară şi 930.000 

pe sensul de intrare în ţară, si 466.000 mijloace de transport, fiind înregistrată o creştere cu 

aproximativ 13 % faţă de acelasi interval de timp, dintr-o perioadă normală. 

 

Poliţia de Frontieră Română a dispus măsuri de suplimentare a personalului, sens în care 

peste 4.000 de poliţişti de frontieră, în medie, au desfăşurat  zilnic activităţi de supraveghere şi 

control la frontiera de stat. 

 

A fost folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei, în limita configuraţiei 

acestora şi în cele mai tranzitate, în funcţie de trafic, au fost suplimentate arterele de control 

pe sensul de intrare sau de ieşire în/din ţară, precum şi echipamentele folosite pentru 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-aproximativ-2-milioane-de-persoane-au-tranzitat-frontiera-in-perioada-sarbatorilor-de-iarna-15359.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-aproximativ-2-milioane-de-persoane-au-tranzitat-frontiera-in-perioada-sarbatorilor-de-iarna-15359.html
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verificarea documentelor. 

 

De asemenea, în mod constant, au fost derulate activităţi de cooperare cu autorităţile statelor 

vecine pentru a se asigura sincronizarea măsurilor de suplimentare a personalului şi a 

arterelor de control. 

 

Cele mai mari valori de trafic, într-un timp scurt, au fost înregistrate la frontiera de vest, pe 

sensul de intrare în România însă, în urma gestionării situaţiei prin dispunerea unor măsuri 

imediate de fluidizare, nu s-au înregistrat blocaje sau timpi mari de aşteptare, în cazurile 

respective procedându-se la aplicarea întocmai a prevederilor Codului Frontierelor Schengen. 

 

Cele mai tranzitate au fost punctele de trecere ale frontierei din vestul ţării, pe unde au trecut 

aproximativ 727.000 persoane, cele aeroportuare - 577.000 persoane, dar şi cele de la 

frontiera cu R. Moldova - 304.000 persoane. 

 

De exemplu, cel mai tranzitat punct de frontieră a fost P.T.F. Aeroport Henri Coandă cu un 

trafic de aproximativ 374.000 persoane, urmat de  P.T.F. Nădlac II cu peste 262.000 persoane 

şi P.T.F. Borş unde poliţiştii de frontieră au verificat peste 172.700 persoane. Totodată, la 

frontiera cu R. Moldova cel mai tranzitat punct de frontieră a fost Albiţa, cu un trafic de peste 

122.000 treceri persoane. 

 

De asemenea, în urma activităţilor desfășurate în zonele de competenţă - punctele de trecere 

şi  “frontiera verde” - poliţiştii de frontieră au constatat în perioada sărbătorilor de iarnă 

(21.12.2018-02.01.2019): 

 

    409 fapte ilegale (195 infracţiuni şi 214 contravenţii) săvârşite atât de cetăţeni români, cât şi 

străini; 
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    au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare de aproximativ 107.000 lei; 

    au fost descoperite, independent sau în colaborare cu alte instituţii, bunuri nedeclarate (ce 

urmau a fi introduse ilegal în ţară), care depăşeau plafonul vamal admis ori suspecte a fi 

contrafăcute, în valoare totală de aproximativ 1.227.000 lei; 

    nu s-a permis intrarea în ţară unui număr de 185 cetăţeni străini ca urmare a neîndeplinirii 

condiţiilor legale de intrare în ţară şi de asemenea, nu s-a permis ieşirea unui număr de 150 

cetăţeni români şi străini din diferite motive legale. 

    la controlul de frontieră au fost depistate 2.946 alerte Schengen ori naționale, respectiv au 

fost predate autorităţilor competente 23 persoane date în urmărire generală. 

 

Recomandări:  

 

Deoarece în perioada imediat următoare mulţi cetăţeni români se vor întoarce la reşedinţele lor 

din străinătate, se preconizează o creştere a traficului de persoane şi a mijloacelor de 

transport la frontierele din vestul tarii, fapt pentru care Poliţia de Frontieră Română recomandă 

folosirea tuturor punctelor de trecere a frontierei de la frontiera româno-ungară unde sunt 11 

puncte de trecere ale frontierei cu specific rutier şi, în total, sunt disponibile, atât  pe sensul de 

intrare în țară, cât şi pe sensul de ieşire, câte 52/54 de benzi de control pe sens. 

 

    pe raza jud. Timiş: 

        P.T.F. Cenad - Kiszombor; 

    pe raza jud. Arad: 

        P.T.F. Nădlac - Nagylak 

        P.T.F. Nădlac II - Csanadpalota 

        P.T.F. Turnu - Batonnya 

        P.T.F. Vărşand - Gyula 
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    pe raza jud. Bihor: 

        P.T.F. Salonta - Mehkerek 

        P.T.F. Borş - Artand 

        P.T.F. Valea lui Mihai - Nyirabrany 

        P.T.F. Săcuieni - Letavertes 

 

    pe raza jud. Satu Mare: 

        P.T.F. Urziceni - Vallaj; 

        P.T.F. Petea - Csengersima. 

 

De asemenea, având în vedere că în perioada următoare se celebrează sărbătorile de iarnă 

pe rit vechi, se estimează creşteri ale traficului la frontiera cu R. Moldova, pe sensul de intrare 

în ţară, cauzate de numărul mare de persoane care vin în scop turistic în România. 

 

Pentru evitarea aglomerărilor, Poliţia de Frontieră recomandă în continuare participanţilor la 

trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă, astfel încât să se 

preîntâmpine apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui număr 

mare de călători, într-un timp foarte scurt. 

 

Pe frontiera româno-moldoveană: 

 

    pe raza jud. Galaţi: 

        P.T.F. Oancea-Cahul 

        P.T.F. Galaţi-Giurgiulesti 

 

    pe raza jud. Vaslui: 

        P.T.F. Albiţa - Leuseni 
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    pe raza jud. Iaşi: 

        P.T.F. Sculeni - Sculeni 

    pe raza jud. Botoşani: 

        P.T.F. Rădăuţi - Prut-Lipcani 

        P.T.F. Stînca - Costeşti 

 

Reamintim că pe site-ul institutiei www.politiadefrontiera.ro este disponibilă  aplicaţia Trafic on-

line care 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, Poliţia de Frontieră a pus la dispoziţia participanţilor la traficul transfrontalier 

numărul de telefon 021.9590 unde pot semnala diferite aspecte despre modul în care a fost 

efectuat controlul la trecerea frontierei, sesizările fiind preluate de către poliţiştii de frontieră 

care vor acţiona în consecinţă, legal, de la caz la caz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.politiadefrontiera.ro  

 

https://www.politiadefrontiera.ro/
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VIZITA DE LUCRU A SECRETARULUI DE STAT VICTOR ALEXEEV ÎN UCRAINA 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-de-lucru-a-secretarului-de-stat-victor-alexeev-in-ucraina/ 

 

În perioada 27-28 decembrie 2018 secretarul de stat Victor Alexeev a efectuat o vizită de lucru 

în Ucraina, la Cernăuți și Iordănești. 

 

În prima zi a deplasării, oficialul MRP, alături de Ionel Ivan, ministru consilier în cadrul 

Consulatului General al României la Cernăuți, au avut o întrevedere cu : președintele ad-

interim al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Myhailo Pavliuk, președintele Consiliului 

Regional Cernăuți, Ivan Muntean, și cu secretarul Consiliului orășenesc, Vasily Prodan, iar 

tema principală a discuțiilor a fost deschiderea Complexului Muzeal „Mihai Eminescu” în Casa 

Memorială „Aron Pumnul”. 

La întrevedere a participat și academicianul Vasile Tărâțeanu, președintele Fundației Culturale 

de Binefacere „Casa Limbii Române” din Cernăuți, care a luat în comodat de la primărie Casa 

Memorială. 

 

Programul a continuat cu o întâlnire a secretarului de stat cu reprezentanții comunității 

românești din regiunea Cernăuți, cu membri ai mediului asociativ și ai mass-media în limba 

română, care au prezentat diversele problematici cu care se confruntă românii în teritoriu. 

 

A urmat o vizită la Şcoala cu clasele I-III din Iordăneşti, unde şeful Administrației raionale de 

stat Hliboca, Gheorghi Pridii, primarul localităţii Iordănești, Gheorghe Lutic, directorul-adjunct 

Marina Şapcă, cadrele didactice și elevii români i-au povestit secretarului de stat MRP despre 

nevoile și speranțele lor privind învățământul în limba română, Victor Alexeev asigurându-i de 

întreaga susținere a ministerului și a doamnei ministru Natalia-Elena Intotero. 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-de-lucru-a-secretarului-de-stat-victor-alexeev-in-ucraina/
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Deplasarea s-a încheiat cu o întrevedere a oficialului MRP la Centrul Bucovinean de Artă 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, care a 

inaugurat în acest an noul sediu al Școlii Populare de Arte și Civilizație Românească „Ciprian 

Porumbescu” din Cernăuți. Aici, Victor Alexeev a discutat cu profesorii și conducerea școlii 

care au subliniat faptul că pe lângă latura artistică se ocupă cu transmiterea istoriei și culturii 

tradiționale românești a nordului Bucovinei, nordului Basarabiei și Ținutului Herța, în rândul 

generațiilor actuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.mprp.gov.ro/ 

 

http://www.mprp.gov.ro/


 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

24 

STUDIU: PESTE 500 DE MII DE COPII, ELEVI ȘI STUDENȚI AU EMIGRAT DIN ROMÂNIA 

ÎNTRE 2007 ȘI 2017 

 

https://www.edupedu.ro/studiu-peste-500-de-mii-de-copii-elevi-si-studenti-au-emigrat-din-romania-intre-2007-si-

2017-capacitatea-guvernului-de-a-produce-bunastare-pentru-cetateni-contribuie-semnificativ-la-decizia-de-a-mi/  

 

Numărul studenților, elevilor și copiilor din grupa de vârstă 0-19 ani care au emigrat din 

România între 2007 și 2017 este de 484.753 de persoane, potrivit unei lucrări publicate în 

Revista Română de Statistică. Dacă îi punem și pe cei de până la 21-22 de ani, vârsta 

studenției, atunci numărul emigranților temporari și definitivi depășește 500 de mii din totalul de 

2.613.477 persoane contabilizate ca emigranți de către INS în perioada respectivă. 

 

În lucrarea numită Analiza statistică a migraţiei externe după aderarea României la Uniunea 

Europeană, autorii dr. Ciprian Iftimoaei, lector la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi și angajat al 

Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi, și dr. Ionuţ Cristian Baciu, tot de la Direcţia Judeţeană de 

Statistică Iaşi, au analizat perioada 2007-2017 din punctul de vedere al impactului migrației 

asupra pieței forței de muncă și demografiei. 

 

Pe vârste, grupa 0-19 ani are peste 484 de mii de emigranți, potrivit datelor prezentate de 

autori. Aceștia susțin că dacă analizăm structura pe categorii de vârstă a emigranţilor, 

observăm că ponderea cea mai importantă este reprezentată de persoanele din grupa de 

vârstă 20-29 ani şi din grupa 30-39 ani. Migraţia ridicată în rândul tinerilor va avea ca efecte 

apariţia de probleme importante la nivelul pieţei forţei de muncă şi a sistemului de pensii în 

următorii ani. De asemenea, ia amploare şi fenomenul îmbătrânirii demografice datorită 

schimbărilor în structură pe grupe de vârstă a populaţiei. 

 

Autorii analizează și corelația dintre creșterile salariale și migrație. Astfel, pornind de la un 

https://www.edupedu.ro/studiu-peste-500-de-mii-de-copii-elevi-si-studenti-au-emigrat-din-romania-intre-2007-si-2017-capacitatea-guvernului-de-a-produce-bunastare-pentru-cetateni-contribuie-semnificativ-la-decizia-de-a-mi/
https://www.edupedu.ro/studiu-peste-500-de-mii-de-copii-elevi-si-studenti-au-emigrat-din-romania-intre-2007-si-2017-capacitatea-guvernului-de-a-produce-bunastare-pentru-cetateni-contribuie-semnificativ-la-decizia-de-a-mi/
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salariu nominal mediu net lunar de 1042 lei în anul 2007, s-a ajuns la 2383 lei în 2017, ceea ce 

înseamnă o creştere cu 128% faţă de momentul aderării la Uniunea Europeană. Chiar dacă au 

existat aceste majorări salariale, angajaţii români au în continuare cele mai mici salarii din 

Uniunea Europeană, decalajul fiind semnificativ. Dar creşterile salariale nu au avut 

corespondent şi în evoluţia nivelului de trai al populaţiei. Inflația ridicată, creşterea cheltuielilor 

cu utilităţile au redus puterea de cumpărare. Însă nu doar câştigul salarial are influenţă asupra 

migraţiei, ci întregul climat economico-social care se caracterizează printr-o instabilitate 

accentuată. 

 

 

MIGRAȚIA ESTE UN RISC CARE AMENINȚĂ SECURITATEA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
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Una dintre concluziile specialiștilor este următoarea: Faptul că un sfert din angajaţii români 

sunt săraci, conform EUROSTAT, sau faptul că rata sărăciei relative a rămas la un nivel relativ 

constant după aderarea României la UE, descrie o situaţie socioeconomică care necesită o 

intervenţie urgentă din partea decidenţilor în materie de politici publice. Cu alte cuvinte, 

raportarea la capacitatea guvernului de a produce bunăstare pentru cetăţenii unei ţări 

contribuie semnificativ la decizia de a migra în ţări mult mai dezvoltate economic care oferă 

satistacţii financiare şi profesionale mai mari decât în ţara de origine. 

 

În momentul de faţă, migraţia externă a forţei de muncă activă constituie un risc 

sociodemografic la adresa securităţii naţionale a României, alături de scăderea efectivului 

populaţiei şi îmbătrânirea demografică. În lipsa unor măsuri active, concrete, pentru reducerea 

fluxului migraţiei externe, acest fenomen social va avea consecinte socioeconomice şi 

demografice pe termen mediu şi lung, încheie autorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.edupedu.ro  
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MESAJUL DOMNULUI SENATOR RADU MIHAIL, PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU 

COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII CU PRILEJUL ANULUI NOU 

 

Dragi români, 

 

În noul an vă doresc multă linişte, putere de muncă, sănătate şi mult succes în îndeplinirea tuturor 

obiectivelor pe care vi l-aţi propus. 

 

Sărbători fericite tuturor, oriunde v-aţi afla! 

 

                                                                                       senator Radu MIHAIL 

                                                   Preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării 

 

 


