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II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Munca în Germania – Ce trebuie să știți dacă doriți să înregistrați o firmă cu statut de PFA 

4. Oferta locurilor de studii (licență) pe universtăți, în anul 2017-2018, alocate românilor de 

pretutindeni care doresc să aplice pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu 

bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă 

5. Voi știți în ce condiții pot călători copiii în străinătate? Mii de copii români nu au putut ieși din 
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SCRIITORI DIN SUCEAVA – LA BAȘTINA ANIȚEI NANDRIȘ 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1818/ 

 

 
 

Duminica precedentă, răspunzând invitaţiei primarului Elena Nandriş, tradiţionalul Cenaclu 

Transfrontalier „Maşina cu poeţi”, ajuns la cea de-a noua ediţie, s-a desfăşurat în comuna 

martirizată Mahala, raionul Noua Suliţă, baştina Aniţei Nandriş. 

Iniţiat de Lectoratul de limbă română al Universităţii  „Ştefan cel Mare” din Suceava din cadrul 

Universităţii Naţionale „Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi, avându-i parteneri pe Clubul  de Iniţiativă 

Literară (CIC) şi Centrul Cultural Român (CCR) „Eudoxiu Hurmuzachi” din 

Cernăuţi, evenimentul literar-artistic, organizat şi moderat  de universitara Gina Puică şi poetul 

Vasile Tărâţeanu, i-a avut ca invitaţi de onoare pe prozatorul sucevean Cezar Straton şi poetul 

herţean Gheorghe Şodrânga. 

 Onorând manifestarea cu prezenţa sa ca diplomat, dar şi ca poet, dl Edmond Neagoe, consul 

la Consulatul General al României la Cernăuţi, a adresat un mesaj călduros şi din partea dnei 

Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, evocând importanţa 

 Cenaclului întru păstrarea limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti. 

La întrunirea literară, succedată de un impresionat program artistic al tinerilor din localitate,  au 

participat scriitori suceveni şi cernăuţeni – Constantin Horbovanu, Carmen Marcean, George 

Mahalu, George Sauciuc, Călin Dănilă, Tudorel Creangă, precum și Mircea Lutic, Vasile Bâcu, 

Dumitru Facas,  Gheorghe Ungureanu etc. 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1818/
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PROGRAMUL DE TABERE „ARC”– 2017 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1819/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) în colaborare cu Ministerul Tineretului şi 

Sportului organizează ediția 2017 a Programului de Tabere „ARC”. 

Acest program, iniţiat de MRP şi destinat elevilor şi tinerilor români de pretutindeni, va fi 

organizat în Centrele de Agrement din Sulina, județul Tulcea (27 Iunie – 8 August 2017) și 

Oglinzi, județul Neamț (26 Iunie – Iulie 2017), în serii consecutive de câte șapte zile. 

Programul va reuni 2000 de elevi și tineri români din țările aflate în jurul granițelor și Balcani, 

precum și din diaspora. Activitățile organizate în cadrul programului se vor axa pe dezvoltarea 

abilităților de comunicare în limba română, stimularea spiritului de competiție în rândul tinerilor 

români de pretutindeni, informarea participanților asupra istoriei românilor și aprofundarea 

cunoștințelor de cultură și civilizație românească. 

De asemenea, copiii vor avea ocazia să se întâlnească cu personalități din lumea sportului de 

performanţă care vor acorda patronajul seriilor, precum şi cu tineri care activează în cadrul 

cluburilor sportive din ţară. 

Grupurile se vor constitui cu sprijinul misiunilor diplomatice şi a mediului asociativ respectând 

următoarele criterii: 

Sunt români de pretutindeni cu vârsta cuprinsă între 10 ani şi 18 ani; 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1819/
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Participă pentru prima dată la programul „ARC”; 

Au cunoştinţe minime de limba română; 

Sunt câştigători ai olimpiadelor / concursurilor naţionale şi internaţionale sau au rezultate bune 

la învăţătură; 

Au rezultate şi aptitudini deosebite în sport, muzică, arte plastice etc.; 

Au rezultate remarcabile în promovarea identității românești; 

Pentru grupurile care se vor constitui în diaspora este obligatoriu: 

grupul să se constituie din minimum 9 copii 

grupul să fie însoţit de un adult, care îşi va asuma responsabilitatea pentru siguranţa 

membrilor 

Organizatorii vor suporta cheltuielile de cazare și masă pentru toți participanții din cele două 

tabere. De asemenea, MRP va organiza și suporta transportul pentru participanții din 

comunitățile istorice, precum și cheltuielile de transport din București până la tabere şi retur 

pentru grupurile din diaspora. Precizăm că, participanții din diaspora își vor asigura din surse 

proprii, cheltuielile de transport din țara de reședință până la București și retur. 

În 2017, pentru grupurile din diaspora au fost alocate 600 de locuri, iar înscrierile se pot face 

până la data de 1 mai 2017, la misiunile diplomatice sau direct la MRP, prin intermediul 

adresei de email:  taberearc@mprp.gov.ro . În cazul în care locurile nu vor fi ocupate până la 

data menţionată mai sus, acestea vor fi realocate participanţilor din comunităţile istorice. 

Pentru locurile alocate participanţilor din comunităţile istorice se va păstra procedura de 

organizare a grupurilor din anii anteriori. 

Sursă foto: Arhivă MRP 

http://www.dprp.gov.ro 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

mailto:taberearc@mprp.gov.ro
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MUNCA ÎN GERMANIA – CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DACĂ DORIȚI SĂ ÎNREGISTRAȚI O 

FIRMĂ CU STATUT DE PFA 

http://ziarulromanesc.de/ghiduri/munca-germania-ce-trebuie-sa-stiti-daca-doriti-sa-inregistrati-o-firma-cu-statut-

de-pfa/ 

Cine intenţionează să înregistreze o firmă cu statut de persoană fizică autorizată, va trebui să 

se adreseze secţiei pentru înfiinţare/înregistrare firme PFA (Gewerbeamt) din cadrul primăriei 

de care aparţine sediul viitoarei firme cu statut PFA. 

Potrivit platformei de specialitate info-germania.com, persoanele, având una din profesiile de 

mai jos pot înregistra activitatea de persoană fizică autorizată direct la administraţia 

finanţelor: 

– medici, stomatologi, farmacişti, terapeuţi, moaşe şi maseuri; 

– avocaţi şi notari; 

– jurnalişti, scriitori, istorici şi traducători; 

– pedagogi, educatori şi bone; 

– arhitecţi, ingineri, biologi, chimişti, fizicieni şi geografi; 

– artişti. 

 

Cei care doresc să îşi deschidă o nouă firmă ca şi PFA pot să obţină informaţii şi 

consultanţă, de la camerele de industrie, comerţ şi meşteşug. 

Anumite meserii sau activităţi pot fi înregistrate în certificatul de PFA (Gewerbeschein), 

respectiv pot fi exercitate numai în cazul în care cerinţele referitoare la calificarea necesară 

http://ziarulromanesc.de/ghiduri/munca-germania-ce-trebuie-sa-stiti-daca-doriti-sa-inregistrati-o-firma-cu-statut-de-pfa/
http://ziarulromanesc.de/ghiduri/munca-germania-ce-trebuie-sa-stiti-daca-doriti-sa-inregistrati-o-firma-cu-statut-de-pfa/
http://www.info-germania.com/viata-de-munca/persoana-fizica-autorizata.html
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prevăzută de lege şi/ ori condiţiile pentru obţinerea autorizaţiilor sunt îndeplinite. La 

înregistrarea unei firme cu statut PFA, solicitantul trebuie să prezinte documentele necesare 

care dovedesc calificarea pentru activitatea pe care intenţionează să o desfăşoare. Prin 

reglementarea europeană privind recunoaşterea diplomelor, multe dintre acestea sunt 

recunoscute de celelalte state membre UE. 

Întreprinzătorii PFA au, de asemenea, obligaţia de a se asigura medical în ţara în care îşi 

desfăşoară activitatea chiar dacă şi-au păstrat domiciliul în România. 

Noii întreprinzători pot beneficia şi de anumite subvenţii din partea statului. Guvernul german şi 

guvernele land-urilor acordă credite pentru înfiinţarea unei firme noi 

(Existenzgründungsdarlehen) în condiţii avantajoase. 

Demersurile pentru înregistrarea unei activităţi meşteşugăreşti cu statut de persoană fizică 

autorizată diferă în funcţie de profilul acesteia, mai exact dacă desfăşurarea meseriei este sau 

nu condiţionată de aprobarea camerei meşteşugarilor. 

Printre meseriile condiţionate de aprobare se numără cea de: 

– optician 

– brutar 

– măcelar 

– hornar 

– tâmplar 

– electrician 

– cofetar 

– frizer 

– dulgher 

– mecanic auto 

– zidar 

– vopsitor 

Pentru activităţiile mai sus menţionate paşii sunt următorii: 

– înregistrarea în registrul meşteşugarilor (Handwerksrolle) la camera meşteşugarilor 
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(Handwerkskammer) (în urma prezentării dovezii de calificare necesară); 

– obţinerea cărţii de meşteşugar (Handwerkskarte) emisă de camera meşteşugarilor; 

– înregistrarea unei activităţi întreprinzătoare cu statut PFA la secţia pentru firme 

(Gewerbeamt) din cadrul primăriei responsabile, având la bază noua carte de meşteşugar; 

– înregistrarea la asigurarea de accidente de muncă (Berufsgenossenschaft). 

Pentru meseriile necondiţionate de aprobare, cum ar fi de exemplu cele de curăţenie, 

solicitantul se poate prezenta direct la secţia pentru firme (Gewerbeamt) din cadrul primăriei 

pentru înregistrarea activităţii. 

La înfiinţarea sau înregistrarea unei activităţi meşteşugăreşti, necondiţionate de aprobarea de 

la primărie, camera meşteşugarilor (Handwerkskammer) trimite noului întreprinzător un 

formular de completat în vederea înscrierii firmei în registrul meşteşugarilor. În acest registru 

se regăsesc toţi proprietarii de firme respectiv persoanele fizice autorizate a căror activitate 

este una meşteşugărească. Această înscriere presupune o taxă unică de 50 Euro, şi una 

anuală de 97 de Euro, începând cu al patrulea an de la înfiinţarea activităţii. În anul înfiinţării 

taxa este de 0 Euro, iar în anul al doilea şi al treilea această taxă este de 48,50 Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

8 

OFERTA LOCURILOR DE STUDII (LICENȚĂ) PE UNIVERSTĂȚI, ÎN ANUL 2017-2018, 

ALOCATE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI CARE DORESC SĂ APLICE PE LOCURI DE 

STUDII FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR CU BURSĂ, RESPECTIV FĂRĂ 

PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI FĂRĂ BURSĂ 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1827/ 

Pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni care doresc să aplice, începând cu anul de 

învățământ 2017-2018, pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, 

respectiv fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă, Ministerul Educației Naționale a 

centralizat oferta locurilor de studii de licență oferite de universtăți (disponibilă 

atașat, structurată pe țări). 

 

NOTĂ: 

În oferta educațională a universităților au fost marcate cu * unele specializări. Semnificația 

acestui semn este prezentată mai jos: 

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI 

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale. 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-

NAPOCA 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1827/
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*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-

NAPOCA 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

29. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU 

DE LA BRAD" DIN IAŞI 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI 

**) Programe de studii universitare de master. 

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ 

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale. 
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*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

***) 100 limba română și 75 limba maghiară. 

44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ 

**) Se școlarizează alternativ în cadrul Facultății de Arte în Limba Română, respectiv în cadrul 

Facultății de Arte în Limba Maghiară (în anul univ. 2016-2017 se școlarizează astfel: în cadrul 

Facultății de Arte în Limba Română: Artele spectacolului (regie), Artele spectacolului 

(coregrafie); în cadrul Facultății de Arte în Limba Maghiară: Scenografie și eveniment artistic. 

45. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

46. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI 

„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

48. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA 

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 

Pentru a facilita accesul la informațiile oferite de universități, Ministerul Educației Naționale 

pune la dispoziția celor interesați lista paginilor web a universităților care au alocat aceste 

locuri românilor de pretutindeni în anul universitar 2017-2018. 

  Universitatea Adresa web 

1 Universitatea Politehnica din Bucuresti http://www.upb.ro 

2 Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti http://utcb.ro/utcb  

3 Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti https://www.uauim.ro  

4 
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din 

Bucuresti 
http://www.usamv.ro  

5 Universitatea din Bucuresti http://www.unibuc.ro 

6 Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti http://umfcd.ro 

7 Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.ase.ro  

8 Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti http://www.unmb.ro  

http://www.upb.ro/
http://utcb.ro/utcb
https://www.uauim.ro/
http://www.usamv.ro/
http://www.unibuc.ro/
http://umfcd.ro/
http://www.ase.ro/
http://www.unmb.ro/
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9 Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti http://www.unarte.org 

10 
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I. L. 

Caragiale" din Bucuresti 
http://unatc.ro 

11 Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti http://www.unefs.ro 

12 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti http://www.snspa.ro 

13 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia http://contact.uab.ro  

14 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad http://www.uav.ro  

15 Universitatea "Vasle Alecsandri" din Bacau http://www.ub.ro  

16 Universitatea "Transilvania" din Brasov http://www.unitbv.ro  

17 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca https://www.utcluj.ro  

18 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-

Napoca 
http://www.usamvcluj.ro  

19 Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca http://www.ubbcluj.ro 

20 
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-

Napoca 
http://www.umfcluj.ro 

21 Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca https://www.amgd.ro 

22 Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca http://www.uad.ro 

23 Universitatea "Ovidius" din Constanta 
http://www.univ-

ovidius.ro  

24 Universitatea Maritima din Constanta https://cmu-edu.eu 

25 Universitatea din Craiova http://www.ucv.ro  

26 Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova http://www.umfcv.ro  

27 Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati http://www.ugal.ro  

28 Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi http://www.tuiasi.ro  

29 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion 

Ionescu de la Brad" din Iasi 
http://www.uaiasi.ro  

30 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi http://www.uaic.ro  

http://www.unarte.org/
http://unatc.ro/
http://www.unefs.ro/
http://www.snspa.ro/
http://contact.uab.ro/
http://www.uav.ro/
http://www.ub.ro/
http://www.unitbv.ro/
https://www.utcluj.ro/
http://www.usamvcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.umfcluj.ro/
https://www.amgd.ro/
http://www.uad.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
https://cmu-edu.eu/
http://www.ucv.ro/
http://www.umfcv.ro/
http://www.ugal.ro/
http://www.tuiasi.ro/
http://www.uaiasi.ro/
http://www.uaic.ro/
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31 Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" din Iasi www.umfiasi.ro 

32 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iasi https://www.arteiasi.ro  

33 Universitatea din Oradea www.uoradea.ro 

34 Universitatea din Petrosani http://www.upet.ro 

35 Universitatea din Pitesti https://www.upit.ro  

36 Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiesti 
https://www.upg-

ploiesti.ro 

37 Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita http://www.uem.ro 

38 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu http://www.ulbsibiu.ro 

39 Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava http://www.usv.ro  

40 Universitatea "Valahia" din Târgoviste https://www.valahia.ro 

41 Universitatea "Constantin Brâncusi" din Târgu-Jiu http://www.utgjiu.ro  

42 Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mures http://www.upm.ro 

43 Universitatea de Medicina si Farmacie din Târgu Mures https://www.umftgm.ro 

44 Universitatea de Arte din Târgu Mures http://www.uat.ro 

45 Universitatea "Politehnica" din Timisoara https://www.upt.ro 

46 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a 

Banatului din Timisoara 
https://www.usab-tm.ro 

47 Universitatea de Vest din Timisoara https://www.uvt.ro/ro  

48 
Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din 

Timisoara 
http://www.umft.ro 

Sursa: http://edu.ro 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

http://www.umfiasi.ro/
https://www.arteiasi.ro/
http://www.uoradea.ro/
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https://www.upg-ploiesti.ro/
http://www.uem.ro/
http://www.ulbsibiu.ro/
http://www.usv.ro/
https://www.valahia.ro/
http://www.utgjiu.ro/
http://www.upm.ro/
https://www.umftgm.ro/
http://www.uat.ro/
https://www.upt.ro/
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VOI ȘTIȚI ÎN CE CONDIȚII POT CĂLĂTORI COPIII ÎN STRĂINĂTATE? MII DE COPII 

ROMÂNI NU AU PUTUT IEȘI DIN ȚARĂ 

http://ziarulromanesc.net/focus/romania/peste-5-000-de-copii-romani-nu-au-putut-iesi-din-tara/ 

În ce condiţii pot copiii să călătorească în străinătate. Ce acte se cer la frontieră, ce trebuie să 

facă părinţii sau însoţitorii? Poliţia de Frontieră Română reaminteşte condiţiile privind 

călătoria cetăţenilor români minori în străinătate. În 2016, poliţiştii de frontieră au intrerupt 

călătoria a peste 5.360 de cetăţeni români minori deoarece documentele copiilor nu erau 

valabile, scrie Adevărul. 

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 

cetăţenii români minori 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 dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în 

următoarele cazuri: 

 

în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi; 

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; 

Când soţii sunt divorţaţi 

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. 

În situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana 

http://ziarulromanesc.net/focus/romania/peste-5-000-de-copii-romani-nu-au-putut-iesi-din-tara/
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însoţitoare prezintă o declaraţie ambilor părinţi, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat 

prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevoca, a părintelui supravieţuitor ori a 

reprezentantului său legal. 

Însoţitori 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 şi conţinutul stabilite 

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

În urma modificărilor şi completărilor  la Legea 248/2005, începând cu data de 

06.10.2016, valabilitatea declaraţiei date de către părinte/părinţi/reprezentantul legal pentru 

ieşirea din România a unui cetăţean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul 

ei se elimină obligativitatea menţionării scopului deplasării şi a rutei. 

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

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

declaraţiei părinţilor/tutorilor la ieşirea din România. 

Peste 5.000 de copii nu au ieşit din ţară În cursul anului trecut, poliţiştii de frontieră au întrerupt 

călătoria a peste 5.360 de cetăţeni români minori ca urmare a faptului că parintii/însoţitorii nu 

deţinea documentele necesare pentru a călători împreună cu minorul în condiţii legale. 

Astfel, din cazuistica înregistrată, s-a constat că celor mai mulţi cetăţeni români minori nu li s-a 

permis ieşirea din ţară din următoarele motive: nu posedau documente de călătorie valabile; 

părintele însoţitor nu avea acordul celuilalt părinte prin procura notarială; însoţitorii minorilor, 

alţii decât părinţii, nu au prezentat cazierul judiciar. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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SPAŢIU COMUN PENTRU TINERI ȘI COPII ÎN TABERELE DE SPIRITUALITATE ŞI 

CULTURĂ ROMÂNEASCĂ DIN SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/spatiu-comun-pentru-tineri-si-copii-in-taberele-de-spiritualitate-si-cultura-

romaneasca-din-spania 

 

Tineri și copii din comunitățile românești din Spania și Portugalia se vor afla,  în perioada 2-7 

iulie 2017,  într-un spaţiu de comunicare şi comuniune în tabăra de la Almeria, Spania. 

Cunoaşterea şi aprofundarea istoriei, tradiţiilor şi obiceiurilor românești, formarea 

duhovnicească, promovarea spiritualităţii şi drepturilor culturale fundamentale sunt 

dezideratele taberei organizate de Episcopia Spaniei şi Portugaliei în parteneriat cu Asociația 

„Nepsis Spania” și  Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (instituție 

aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni). 

Participanții la tabăra de cultură şi spiritualitate sunt îndemnaţi pe parcursul a şase zile să 

adopte un stil de viaţă diferit de cel cotidian, care, prin activităţile specifice, atât ludice, cât şi 

cultural-artistice şi sportive, să contribuie la întărirea sănătăţii sufleteşti şi trupeşti. 

Tabăra de cultură şi spiritualitate de la Almeria este prima dintr-o serie de trei tabere care au 

loc în perioada 2 iulie – 27 august 2017, în Almeria și Madrid, Spania. Aceste tabere se 

adresează în special tinerei generaţii, creând o punte spirituală şi culturală între românii din 

diaspora. 

În cadrul proiectului se are în vedere cunoaşterea şi aprofundarea istoriei, tradiţiilor şi 

http://www.timpromanesc.ro/spatiu-comun-pentru-tineri-si-copii-in-taberele-de-spiritualitate-si-cultura-romaneasca-din-spania
http://www.timpromanesc.ro/spatiu-comun-pentru-tineri-si-copii-in-taberele-de-spiritualitate-si-cultura-romaneasca-din-spania
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obiceiurilor românilor, informarea şi formarea tinerilor, punându-le la îndemână abordări 

ortodoxe la multe din provocările cu care ei se confruntă zi de zi. 

De asemenea, un aspect important al acestor tabere este cel de formare duhovnicească, 

aspect asigurat de seminariile susţinute de preoţii care fac parte din echipa de coordonare, 

care sunt concepute în aşa fel încât să îmbine educaţia formală şi nonformală, cuprinzând atât 

momente de reflecţie şi introspecţie, cât şi de destindere şi relaxare. 

Proiectul ”Tabere de spiritualitateşi cultură românească” a început în anul 2014 şi, datorită 

succesului pe care l-a avut, sprijinind participanţii în mobilizarea spre o mai bună implicare în 

viaţa comunităţilor de care aparţin, cât şi conturarea mai clară a valorilor spirituale şi principiilor 

creştine de viaţă, a continuat atât în anii 2015 și 2016, cât şi anul acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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REGULI DURE PENTRU CETĂȚENII UE CARE VOR SĂ RĂMÂNĂ ÎN UK DUPĂ BREXIT. 

ÎN CE CONDIȚII ÎȚI POȚI ADUCE FAMILIA? 

http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/reguli-dure-pentru-cetatenii-ue-care-vor-sa-ramana-in-uk-dupa-brexit-

in-ce-conditii-iti-poti-aduce-familia-1471151 

Toti cei trei milioane de cetateni UE care locuiesc in Marea Britanie vor trebui sa ceara o 

carte de identitate pentru "statut de stabilit" in Regatul Unit, dupa Brexit, potrivit 

propunerilor facute de Ministerul de Interne de la Londra. 

Prevederea li se aplica cetatenilor europeni ajunsi in Regatul Unit inainte de o data stabilita 

ulterior. Cei care ajung dupa aceasta data, vor avea dreptul sa ramana in tara timp de cinci 

ani, dupa care vor putea cere drept de rezidenta, dar vor fi supusi unui regim diferit al 

imigratiei, noteaza The Guardian. 

Documentul de 15 pagini, publicat luni, prevede un sistem online care sa proceseze cererile 

prin care solicitantii vor primi drept de sedere pe perioada nedeterminata. De aceleasi drepturi 

se vor bucura si multi cetateni non-europeni care locuiesc in Regatul Unit de peste cinci ani. 

 

In plus, cetatenii UE care au cerut deja statut de rezident permanent, dupa referendumul de 

anul trecut vor trebui sa il ceara din nou. Numarul acestora ar depasi 150.000. 

Pe de alta parte, cei care au fost obligati sa prezinte dovezi ale unei asigurari medicale ample 

nu vor mai trebui sa faca acest lucru. 

Oferta facuta de Ministerul de Interne pentru cetatenii UE stipuleaza ca, dupa Brexit, acestia 

nu vor mai avea dreptul sa isi aduca sotul sau sotia sa locuiasca in Regatul Unit decat daca au 

un venit pe familie de cel putin 18.600 de lire sterline. 

Cand a anuntat oferta facuta de Londra, May a spus in Camera Comunelor ca cetatenii UE 

care obtin cartea de identitate vor avea aceleasi drepturi ca cetatenii britanici in ceea ce 

priveste aducerea membrilor familiei in tara. Ea nu a mentionat un venit minim pentru acest 

lucru. 

 

In plus, cetatenii UE aflati in Marea Britanie ar putea sa isi piarda dreptul de a vota in 

urmatoarele alegeri locale din Regatul Unit, dar si protectia Curtii Europene de Justitie, care nu 

va mai avea jurisdictie asupra drepturilor cetatenilor din Marea Britanie. 

Statutul le va oferi, insa, dreptul de a locui in Marea Britanie, de a desfasura orice activitate 

legala, de a accesa fonduri publice si de a cere cetatenie britanica. 

Oferta facuta de Londra include si garantii privind pensiile, inclusiv privindu-le pe cele pe care 

http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/reguli-dure-pentru-cetatenii-ue-care-vor-sa-ramana-in-uk-dupa-brexit-in-ce-conditii-iti-poti-aduce-familia-1471151
http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/reguli-dure-pentru-cetatenii-ue-care-vor-sa-ramana-in-uk-dupa-brexit-in-ce-conditii-iti-poti-aduce-familia-1471151
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le va plati cetatenilor britanici din strainatate, precum si dreptul ca cetateni UE sa aiba in 

continuare beneficii de securitate sociala, pentru alocatii pentru copii platite in alte state UE. 

 

Exista, insa, si chestiuni precum asigurarile sociale sau calificarile profesionale care sunt 

incluse in categoria de negociere "tentativa de asigurare a continuitatii", fara ca Londra sa 

ofere garantii multilaterale. 

Ministerul de Interne a explicat ca vrea sa evite o aglomerare a cererilor de carti de identitate 

in ziua de dupa Brexit, deci va acorda o perioada de gratie de pana la doi ani pentru cetatenii 

UE care pot demonstra ca au locuit fara intrerupere, timp de cinci ani, in Regatul Unit. 

Cei care nu vor cere, insa, acest document in decursul celor doi ani nu vor mai avea dreptul sa 

ramana in tara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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ANDREEA PĂSTÎRNAC - AVIZ FAVORABIL PENTRU FUNCȚIA DE MINISTRU PENTRU 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/29/andreea-pastirnac-aviz-favorabil-pentru-functia-de-ministru-pentru-

romanii-de-pretutindeni-10-11-54 

Andreea Păstîrnac, propusă pentru funcția de ministru pentru Românii de Pretutindeni, a 

primit, joi, aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite de politică externă și pentru 

comunitățile de români din afara granițelor, întrunind 24 de voturi "pentru" și 13 "împotrivă". 

 

În timpul audierilor, Păstîrnac a precizat că este "o onoare" faptul că a fost desemnată să 

conducă în continuare Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

"Există un număr de 50% din obiectivele Ministerului Românilor de Pretutindeni care sunt în 

curs de realizare și care sunt aproape finalizate (...) Este o onoare că experiența diplomatică și 

capacitatea de a înțelege ansamblul arhitecturii de politică externă și modul în care trebuie să 

gestionăm relațiile cu diaspora în acest ansamblu a fost apreciat de coaliția de guvernare și că 

am primit în continuare mandat de a mă prezenta în fața dumneavoastră", a spus Păstîrnac. 

Totodată, ea și-a prezentat prioritățile, vorbind, printre altele, despre Legea 321/2006. 

"Unul de obiectivele pe care le avem pentru perioada următoare este de a veni în fața 

dumneavoastră cu (...) legea 321 din 2006, care privește finanțarea nerambursabilă pentru 

asociațiile și organizațiile din diaspora (...) Prin această lege vom încerca să schimbăm modul 

în care acordăm finanțarea asociațiilor și vom propune ca element de noutate o posibilitate de 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/29/andreea-pastirnac-aviz-favorabil-pentru-functia-de-ministru-pentru-romanii-de-pretutindeni-10-11-54
https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/29/andreea-pastirnac-aviz-favorabil-pentru-functia-de-ministru-pentru-romanii-de-pretutindeni-10-11-54
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a acorda pe termen lung granturi de finanțare pentru a putea implementa politicile noastre față 

de diaspora", a afirmat Păstîrnac. 

Aceasta a vorbit și despre sprijinirea limbii române în diaspora. "În perioada care a trecut, dar 

și în perioada următoare, am avut ca obiectiv major sprijinirea limbii române în diaspora, prin 

doi mari piloni — educație și comunicare — și ei vor rămâne ca element strategic al anului 

acestuia, alături de celelalte obiective din programul de guvernare", a precizat Andreea 

Păstîrnac. 

În ceea ce privește situațiile dificile prin care trec anumite familii de români din străinătate, 

ministrul a spus că acestea sunt în atenția sa. 

"În ultimele șase luni, cazurile punctuale în care problemele legate de situația minorilor care se 

găsesc prizonieri ai conflictului familial dintre părinți a fost una din preocupările noastre (...) În 

cadrul comitetului interministerial care există la nivelul Ministerului Românilor de Pretutindeni 

am activat un grup ad-hoc (...) încercând să găsim răspunsuri foarte punctuale la nivel de 

experți. Inclusiv în Finlanda în urmă cu trei săptămâni, o comisie de experți de la mai multe 

ministere s-a deplasat pentru dialog cu autoritățile, și ne propunem ca în perioada viitoare, 

având în vedere că există cazuri similare în multe state atât din Uniunea Europeană, dar nu 

numai, să propunem un act normativ care să vină ca instrument de sprijin", a spus Păstîrnac. 

O parte din audiere și votul privind avizul au avut loc în absența parlamentarilor PMP, care au 

părăsit sala în semna de protest, după cum a afirmat Constantin Codreanu, președintele 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților. 

"Ca să nu fie o opoziție care să fie mânată de canibalism și să facem opoziție de dragul 

opoziției, am spus că așteptăm un gest de bunăvoință din partea candidaților, să ceară ei înșiși 

prelungirea programului de audieri. Am văzut că acest lucru nu s-a întâmplat și am ieșit în grup 

de la toate audierile la care participăm", a spus Codreanu. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

21 

751 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/751-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european 

 

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

751 locuri de muncă vacante, după cum urmează:Malta – 250 locuri de muncă: şofer autobuz; 

Italia – 140 locuri de muncă: 60 asistent medical generalist, 40 îngrijitori la domiciliu, 40 

asistent medical; 

Germania – 99 locuri de muncă: 15 educatoare/eductor, 11 ospătar, 10 şofer profesionist, 10 

bucătar, 10 asistent medical, 5 fizioterapeut, 3 asistent medical geriatrie, 3 menajeră, 3 

recepţioner, 3 operator maşini şi instalaţii fabricare produse din plastic, 2 specialist restaurant, 

2 personal auxiliar în domeniul hotelier, 1 personal în domeniul hotelier, 1 personal servire 

clienţi, 1 ajutor bucătar, 1 ajutor barman, 1 personal catering, 1 chef de partie, 1 chef de rang, 

1 demichef de cuisine, 1 commis de rang, 1 zidar, 1 dulgher, 1 operator excavator, 1 instalator, 

1 mecanic industrial, 1 operator CNC, 1 tehnician electronist, 1 inginer baze de date, 1 inginer 

electronist şi software, 1 administrator sistem Linux, 1 inginer/expert unităţi hidrostatice, 1 

inginer proiect sisteme hidraulice, 1 medic specialist medicină generală; 

Cehia – 81 locuri de muncă: 30 şofer de autobuz, 20 şlefuitor, pilitor, 10 sudor, 5 mecanic 

auto, 5 electrician auto, 5 şofer tir internaţional, 3 maşinist, 1 tehnician frigidere, 1 fizioterapeut, 

1 electrician; 

Marea Britanie – 46 locuri de muncă: 35 îngrijitor persoane la domiciliu, 6 îngrijitor persoane, 5 

îngrijitor persoane şi îngrijitor copii; 

Slovenia – 45 locuri de muncă vacante: 40 muncitor în industria prelucrătoare, 2 excavatorist, 

1 inginer proiectare dezvoltare tunuri de răcire, 1 specialist IT, 1 şofer camion/muncitor în 

construcţii; 

http://www.timpromanesc.ro/751-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european
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Olanda – 23 locuri de muncă: 20 culegător căpşuni, 3 inginer de sistem; 

Irlanda – 20 locuri de muncă: lucrător în ferme de vaci de lapte; 

Belgia – 10 locuri de muncă: 6 zidar tencuitor, 2 montator pereţi şi plafoane din ghips carton, 1 

electrician nave senior, 1 desenator tehnic pentru construcţii metalice; 

Norvegia – 9 locuri de muncă: 6 tâmplar cofraje, 3 mecanic autobuze; 

Austria – 7 locuri de muncă: 3 lăcătuş mecanic CNC, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1 sudor, 1 

tehnician dentar; 

Spania – 6 locuri de muncă: 3 tehnician turbine eoliene, 1 operator toaletare arbori, 1 

drujbist/tăietor silvic, 1 şef echipă turbine eoliene; 

Luxemburg – 4 locuri de muncă: tehnician difuziune şi audiovizual (tehnician sau inginer 

instalare sisteme); 

Slovacia – 4 locuri de muncă: 2 chelner, 2 bucătar şef; 

Letonia – 3 locuri de muncă: lucrător în depozit; 

Polonia – 3 locuri de muncă: consultant service client cu cunoştinţe de limba română; 

Suedia – 1 loc de muncă: manager grup experţi exploatare. 
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