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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Iniţiativa Românilor din Serbia reia cursurile de limba română 

2. ,,Memoria vie a neamului meu” 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Ambasadorul Klemm îi îndeamnă pe românii din SUA să investească în România 

4. Activităţi de dezvoltare personală pentru copiii români din Grecia 

5. Arta încondeierii ouălor duce sărbătorile pascale în Suedia 

6. Tradiţie şi cultură românescă la Palazzo Maggi din Nogara (Verona) 

7. Pensia din străinătate, salvare la bătrâneţe. Nu se poate beneficia până nu se îndeplineşte 

vârsta legală de pensionare legală în acel stat 

8. Diaspora românească la muncă, ce meserii sunt căutate urgent în Germania 

9. A treia comunitate europeană din Marea Britanie. Aproximativ 8% din români iau ajutoare 

sociale 

10. Lăcaş de rugăciune pentru credincioşii români din Zagreb 

11. Locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

12. CETA creează cadrul pentru recunoaşterea calificărilor profesionale 

 

III. ACTUALITATE 

13. Portugalia reintroduce, temporar, controlul documentelor la frontieră 

14. Verificări mai riguroase la toate punctele de trecere a frontierei 

15. Ministrul Andreea Păstârnac se va întâlni cu românii din Marea Britanie 
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INIŢIATIVA ROMÂNILOR DIN SERBIA REIA CURSURILE DE LIMBA ROMÂNĂ 

http://www.timpromanesc.ro/initiativa-romanilor-din-serbia-reia-cursurile-de-limba-romana 

 

Cursurile de limba română pentru copiii etnicilor români din Serbia de Răsărit – ”CURSURI DE 

LIMBA ROMÂNĂ CU ELEMENTE DE CULTURĂ NAȚIONALĂ” – finanțate de Inițiativa 

Românilor din Serbia (IRS) vor fi reluate de sâmbătă, 8 aprilie 2017, anunță organizația. Ca și 

în anul precedent, cursurile vor avea loc la Bor, la Casa Românească din Timoc, cu începere 

de la ora 14,00 (ora Serbiei). 

Cei interesați să participe la ediția din acest an, se pot înscrie la adresa de email 

romanitimoc@yahoo.com sau la tel. +381/631928870, anunță IRS. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/initiativa-romanilor-din-serbia-reia-cursurile-de-limba-romana
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,,MEMORIA VIE A NEAMULUI MEU” 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1758/ 

 

La 2 aprilie a.c., în cadrul acţiunilor culturale, dedicate comemorării martirilor neamului 

românesc de la Fântâna Albă, în incinta Palatului „Academic” din Cernăuţi, s-a desfăşurat 

spectacolul de muzică religioasă şi patriotică „Memoria vie a Neamului meu ”. Pe scenă au 

evoluat discipolii Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie Românească Cernăuţi şi formaţiile 

folclorice din cadrul Centrului Bucovinean de Artă, oaspeţi din Suceava şi Iaşi. 

Organizat de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Româneşti Cernăuţi (preşedinte Iurie Levcic), Şcoala Populară de Artă şi 

Civilizaţie Românească Cernăuţi (directoare Svetlana Ursu), în parteneriat cu Societatea 

„Golgota” a românilor din Ucraina, Centrul Cultural „Bucovina” al Consiliului Județean 

Suceava, Asociaţia Culturală ”Pro Basarabia şi Bucovina”, Bucureşti, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Iaşi, evenimentul a început cu un serviciu 

divin, oficiat de protoiereul Constantin Todereanu,  continuând cu rugăciunea „Tatăl nostru…”, 

interpretată de formaţia vocal-folclorică „Perla”. 

La altarul de jertfă al neamului au înălţat imnuri patriotice corurile Bisericii „Sfinţii Petru şi 

Pavel” din s. Hruşăuţi, comuna Voloca, raionul Hliboca, dirijor Gheorghe Sadovei, „Dragoş 

Vodă”, dirijat de maestrul Dumitru Caulea, artist al Filarmonicii Regionale,  grupul folcloric 

„Tărăncuţa” (conducătoare Sofia Roşca) din  s. Marşinţi, raionul Noua Suliţă, formaţia vocal-

folclorică „Perla”,  interpretul Iulian Lucanu din Suceava etc., care au adus cântecul religios şi 

patriotic la inima fiecărui spectator. 

La spectacolul „Memoria vie a Neamului meu” au fost prezenţi, cu un pios omagiu, dl ministru 

consilier Ionel Ivan, adjunct al şefului misiunii diplomatice române la Cernăuţi, cu  soţia sa 

Mioara, dna Zvetlana Preoteasa, reprezentantă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”  pentru 

românii de pretutindeni, preşedinţii celor două Societăţi "Golgota", Octavian Bivolaru şi Ilie 

Popescu etc. 

Dl ministru consilier Ionel Ivan, referindu-se la memoria represaliilor victimelor staliniste, a  

menţionat : „Pentru a doua zi consecutiv găsim resursele necesare să ne întoarcem cu faţa 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1758/
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către bunul Dumnezeu şi să ne rugăm pentru sufletele celor care s-au jertfit pentru Patria şi 

Naţiunea Română şi pentru mântuirea sufletelor celor, care numai după câteva luni de la 

evenimentele de la Lunca şi Fântâna Alba au fost deportaţi în Siberia, în Kazahstan, unde au 

murit mii de oameni şi nu s-au mai întors acasă. De asemenea, trebuie să ne rugăm pentru 

mântuirea sufletelor noastre, căci, cu făţărnicie, în urmă cu câteva decenii, lăudam ceea ce 

acum condamnăm. Nu se poate să lauzi atâta timp ceva, cât rana de pe obrazul tău se mai 

vede încă, a  lăsat cicatrici serioase... Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ierte  şi pe noi, ne 

rugăm în spirit creştin să-i ierte şi pe cei care au săvârşit acele păcate, ca istoria să nu se mai 

repete. Aceşti copii ne învaţă să nu uităm trecutul şi înaintaşii.” 

Diana TOMA 

Fotografii şi video : "Zorile Bucovinei" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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AMBASADORUL KLEMM ÎI ÎNDEAMNĂ PE ROMÂNII DIN SUA SĂ INVESTEASCĂ ÎN 

ROMÂNIA 

http://www.timpromanesc.ro/ambasadorul-klemm-ii-indeamna-pe-romanii-din-sua-sa-investeasca-in-romania 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a avut o întrevedere astăzi, 3 

aprilie, a.c. cu E.S., domnul Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în 

Bucureşti. Întâlnirea a avut loc în contextul participării demnitarului român la AIPAC Policy 

Conference (25-28 martie a.c.) şi ca urmare a întrevederilor avute în timpul vizitei de lucru din 

SUA cu membri ai comunităţilor de români din Washington şi Chicago, informează MRP. 

Discuţiile s-au concentrat pe aspecte legate de specificul comunităţilor româneşti din SUA, 

posibila lor contribuţie la dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre România şi SUA şi au vizat şi 

puncte cheie ale Parteneriatul Strategic dintre SUA şi România. 

Diplomatul american şi-a exprimat speranţa ca mai mulţi membri ai comunităţii de români din 

SUA să investească în România şi, totodată, şi-a exprimat aprecierea faţă de obiectivele şi 

programele Ministerului Românilor de Pretutindeni, arătându-se interesat de perspectiva unei 

colaborări interinstituţionale, pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre cele două state pe 

linii de acţiune care ţin de competenţa MRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/ambasadorul-klemm-ii-indeamna-pe-romanii-din-sua-sa-investeasca-in-romania
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ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPIII ROMÂNI DIN GRECIA 

http://www.timpromanesc.ro/activitati-de-dezvoltare-personala-pentru-copiii-romani-din-grecia 

 

Şcoala de Limba Română, Cultură şi Civilizaţie “Dacia” a organizat, duminică, 02,04.2017, în 

cadrul disciplinei ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE, sub coordonarea 

profesorilor Emma Stathopoulou, Laura Mihaela Dumitru şi Daniela Popescu, prima activitate 

din cadrul orelor dedicate Sărbătorilor Pascale. Elevii au realizat coşuleţe, felinare, au pictat 

ouă şi au împodobit lumânări. 

Domeniul Artelor Vizuale acoperă pictură, desen, grafică, artă decorativă (tapiserie, 

scenografie, ceramică, vestimentaţie, design, arta bijuteriilor etc.), fotografie artistică, arta 

tiparului, sculptură, arhitectură, artă monumentală, artele spectacolului etc. Toate acestea sunt 

prezente în cotidian şi omul contemporan se raportează la ele. Abordarea doar a artelor 

plastice limitează sfera preocupărilor şi intereselor copiilor. 

“În secolul pe care îl traversăm, aceştia sunt expuşi unei multitudini de informaţii şi influenţe, 

cele mai multe venind pe cale vizuală. Cu cât se realizează mai devreme explorarea în 

adâncime a unor concepte-cheie specifice limbajului vizual, cu atât sunt şanse mai mari ca 

elevii să facă alegeri pertinente şi corecte”, anunţă organizatorii într-un comunicat. 

Pacticarea îndelungată a lucrărilor manuale este o adevărată şcoală de cultură morală, 

întrucât realizarea manuală a unor produse presupune combinarea armonioasă de priceperi şi 

deprinderi, responsabilitate şi inteligenţă. 

Tot în acest context, expunerea copilului la o mare varietate de domenii artistice şi culturale, 

precum şi îmbinarea acestora cu experienţa concretă a realizării unor produse, au drept 

consecinţă creşterea sensibilităţii pentru frumos, sporirea îndemânării şi încrederii în variate 

posibilităţi de exprimare a sinelui, consolidând respectul pentru valori, tradiţii şi semeni. 

Nu în ultimul rând, activităţile de învăţare propuse pentru fiecare domeniu al acestei discipline 

integrate ajută la dezvoltarea muşchilor mici ai mâini, având implicaţii importante în formarea 

deprinderilor corecte de scris şi de executare a diverselor tehnici specifice artelor vizuale. 

Totodată, duminica viitoare, copiii vor realiza felicitări, vor spune poezii religioase, iar profesorii 

vor prezenta elevilor “Povestea Învierii lui Iisus Hristos”. 

http://www.timpromanesc.ro/activitati-de-dezvoltare-personala-pentru-copiii-romani-din-grecia
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Asociaţia Interculturală Româno Elenă DACIA este o asociaţie culturală şi educaţională care 

se ocupa cu promovarea limbii, culturii şi tradiţiilor, precum şi cu întărirea relaţiilor de prietenie 

între românii care trăiesc în Republica Elenă, fie de origine greacă sau de altă naţionalitate. –

 corespondenţă de la Daniela Popescu, Grecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ARTA ÎNCONDEIERII OUĂLOR DUCE SĂRBĂTORILE PASCALE ÎN SUEDIA 

http://www.timpromanesc.ro/arta-incondeierii-oualor-duce-sarbatorile-pascale-in-suedia 

 

O expoziţie care însumează tradiţii şi obiceiuri tipic româneşti va fi vernisată vineri, 7 aprilie, la 

sediul ICR Stockholm, începând cu ora 17.30, pentru a marcha sărbătorirea Paştelui în 

Suedia. 

Totodată, 8 şi 9 aprilie vor fi dedicate atelierelor practice de încondeiat ouă, care se vor 

desfăşura între orele 12.00 – 16.00, manifestarea culturală fiind încheiată duminică, 9aprilie, la 

ora 15:00, cu o cuvântare pastorală a Preasfinţitului Părinte Macarie, Episcopul Ortodox 

Român al Europei de Nord. 

Evenimentul urmăreşte prezentarea în Suedia a uneia dintre cele mai frumoase şi apreciate 

tradiţii româneşti, aceea a încondeierii ouălor, ridicată la nivel de artă, în mai toate regiunile 

ţării. De asemenea, expoziţia va fi prezentată de Paulina Popoiu şi Iuliana Mariana 

Grumăzescu de la Muzeul Satului, iar atelierul va fi gestionat de artista popular Elena Hojda. 

În ceea ce priveşte programul: 

 Casa Mică: Expunerea tipurilor de ouă încondeiate „bătrâneşti” şi „diversificate”, 

 Atelierul Meşterului Popular: Realizarea unui colţ de casă în care meşterul munceşte 

ouăle, Etapele prin care trece oul. 

 Casa Mare: Icoanele Paştelui, Costume populare româneşti, Covoare olteneşti. 

 Masa Paştelui: Ouă roşii vopsite, cozonaci, colaci, ceramică de Baia Mare, Planşe cu 

motive de pe ou. 

 Demonstraţii practice realizate de meşterul popular Elena Hojda 

 Ateliere pentru copii cu explicarea motivelor – realizate de meşterul popular Elena 

Hojda şi de muzeograful din partea Muzeului Satului, Iuliana Mariana Grumăzescu 

 Proiecţie foto-video cu activităţile realizate de muzeu pentru promovarea 

meşteşugului. 

Paulina Popoiu este director general al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” din 

Bucureşti și preşedintele Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber din România. 

Iuliana Mariana Grumăzescu are o experiență de 10 ani în domeniul muzeal şi în organizarea 

http://www.timpromanesc.ro/arta-incondeierii-oualor-duce-sarbatorile-pascale-in-suedia
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de programe culturale, implicându-se în realizarea de expoziţii de artă populară contemporană 

(Ţesături şi ceramică). 

Elena Hojda, care a moştenit meşteşugul încondeiereii ouălor de la mama sa, a reprezentat 

Muzeul Satului la evenimentul Târgul Internaţional de Primăvară al Fundaţiei Caritabile CFAB 

– Londra, Marea Britanie în anul 2015, unde a prezentat arta încondeierii ouălor, fiind 

apreciată drept un “adevărat ambasador al meşteşugarilor români”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TRADIŢIE ŞI CULTURĂ ROMÂNESCĂ LA PALAZZO MAGGI DIN NOGARA (VERONA) 

 

Începând cu data de 2 aprilie 2017 prestigiosul Palazzo Maggi din Nogara, provincia Verona 

găzduieşte într-una din săli, o frumoasă colecţie de ouă încondeiate care provin din Bucovina, 

constituind colectia privată a profesoarei Ioana Bucsai,  care a avut initiativa acestui 

eveniment, expozitie care va fi deschisa publicul larg, scolilor până în data de 13 aprilie. 

 Inaugurarea a avut loc duminică, orele 15 00 în prezența autorităților locale, reprezentantului 

Consulatului General al Romaniei la Trieste, publicul italian si român. 

Primarul orașului, Flavio Pasini a apreciat în mod deosebit aceasta initiativă culturală care vine 

sa imbogatească pe toti cei care vor veni sa o vititeze, un mod de a cunoaste Romania si 

traditiile ei.  

Consul român de la Trieste, dl Calin Bichis a salutat acest eveniment, care aduce un plus de 

cunoastere a traditiilor noastre, un mod de a face cunosct si publicului italian imprtanâa 

acordata celei mai mari sărbători creștine si a multumit organizatorilor, autoritatilor locale si 

profesoarei Ioana Bucsa.  

 În cadrul manifestarii, Violeta Popescu de la Centrul Cultural Italo Roman a prezentat proiectul 

Rediviva – editura fondată in cadrul Centrului Cultural Italo Român, proiect cultural românesc 

deschis dialogului intercultural. Violeta Popescu a apreciat importanta acestor manifestari în 

care cultura românească este integrată în spatiul public italian, ca un mod direct de cunoastere 

si dialog. 

Rediviva – singurul proiect de acest gen in Italia aduce prin volumele sale publicate pagini de 

isorie a României, pagini de memorie, literatura constituindu-se intr-un necesar demers de 

integrare culturala.  

Centrul Cultural Italo Roman si Rediviva au facut o donatie de carte Bibliotecii Municipale din 

oras, unde trăiesc un număr mare de români.  

Ioana Bucșai a introdus publicul prezent în frumusetea datinilor românești intre care 

incondeierea ouălor, care rămâne ca o carte de vizită în prezentarea României din punct de 

vedere al traditiilor. Colectia de ouă încondeiate pe care o deţine de mai multi ani, este un 

proiect de suflet dar si o datorie fata de persoanle care se dedică încă acestei traditii, 
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persoane anonime pentru care meşeteţugul încodeierii ouălor se împleteşte armonios cu 

pregatirea spirituală din săptămâna Învierii Domnului Iisus Hristos.  

Din partea Cursului de Limbă, literatura si civilizatie românescă au fost prezente si 

profesoarele Delia Dumitrica si Ioana Dolca care au contribuit la realizarea acestui eveniment.  

Fotografiile si filmarea video aparțin Feliciei Chi, o constantă pasionată a frumusetilor 

României cu ocazia unor evenimente de imagine.  

CCIR 

Milano 3 aprilie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural italian - român din Milano 
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PENSIA DIN STRĂINĂTATE, SALVARE LA BĂTRÂNEŢE. NU SE POATE BENEFICIA 

PÂNĂ NU SE ÎNDEPLINEŞTE VÂRSTA LEGALĂ DE PENSIONARE LEGALĂ ÎN ACEL 

STAT 

http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/pensia-din-strainatate-salvare-la-batranete-nu-poate-beneficia-pana-

nu-indeplineste-varsta-legala-de-pensionare-legala-acel-stat/ 

 

Un român care a lucrat 11 ani în România şi 4 ani în Italia îndeplineşte practic condiţiile 

minime de pensionare din ţara noastră, respectiv 15 ani de cotizare. Însă, românul va încasa 

pensie plătită de asigurările sociale italiene strict pentru cei 4 ani lucraţi acolo, doar când va 

îndeplini condiţiile de pensionare specifice în Italia. 

Pensia din străinătate pare a fi o gură de oxigen pentru tot mai mulţi români. Iar pentru a o 

încasa trebuie să fi lucrat minimum un an în ţări precum Austria, Belgia, Franţa, Germania, 

Spania sau Italia, relatează capital.ro. 

Din 2007, de când este membru al UE, România se supune regulamentelor comunitare care îi 

includ pe toţi cetăţenii statelor membre ale Uniunii, dar şi din Spaţiului Economic European. 

Altfel spus, un român poate încasa fără probleme pensie comunitară, dacă a lucrat cel puţin un 

an în următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, 

Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, 

Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, la care se adaugă 

Islanda, Norvegia, Liechstenstein şi Elveţia. 

Actele şi depunerea 

Un român care a lucrat în străinătate şi ulterior se mută în România poate depune cererea de 

pensionare la casa teritorială de pensii din zona unde acesta locuieşte cu forme legale. 

Aceasta doar după îndeplinirea condiţiilor minime de pensionare. 

Cererea este însoţită, printre altele, şi de copii după act de identitate, carnet de muncă sau 

diplomă de studii, lista întreagă fiind disponibilă şi online pe portalul Casei Naționale de Pensii 

Publice (CNPP). Din acel moment, CNPP se va ocupa inclusiv de identificarea drepturilor ce i 

se cuvin persoanei care a avut raporturi de muncă şi peste graniţă. Vorbim aici, în primul rând, 

de ţări din Uniunea Europeană sau din Spaţiul Economic European. 

http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/pensia-din-strainatate-salvare-la-batranete-nu-poate-beneficia-pana-nu-indeplineste-varsta-legala-de-pensionare-legala-acel-stat/
http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/pensia-din-strainatate-salvare-la-batranete-nu-poate-beneficia-pana-nu-indeplineste-varsta-legala-de-pensionare-legala-acel-stat/
https://www.cnpp.ro/
https://www.cnpp.ro/
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Care sunt restricţiile 

 

Aspectele cele mai sensibile legate de obţinerea unei pensii comunitare, respectivîndeplinirea 

condiţiile minime de pensionare, privesc, în primul rând vârsta de pensionare şi stagiile minime 

de cotizare care diferă de la un stat la altul. Regula este simplă: nu se poate beneficia de o 

pensie de stat din nicio ţară până nu se îndeplineşte vârsta legală de pensionare legală în acel 

stat. 

În România, pensionarea la limită de vârstă se face la 60 de ani şi 6 luni pentru femei şi 65 de 

ani pentru bărbaţi, cu un stagiu minim de cotizare de 15 ani pentru ambele sexe şi un stagiu 

complet de 30 de ani şi 6 luni pentru femei şi 35 de ani în cazul bărbaţilor. În Italia, perioada 

minimă de cotizare este de 20 de ani, iar pensionarea la limită de vârstă se face la 66 de ani şi 

7 luni pentru ambele sexe. 

Pe de altă parte, în Spania, pensionarea la limită de vârstă se face la 65 de ani, cu un stagiu 

complet de cotizare de 36 de ani şi unul minim de 15 ani. 

Totuşi, ca cetăţeni europeni, românii se bucură şi ei de faptul că lista de obligaţii comunitare 

vine la pachet şi cu drepturi. Aceste drepturi stabilesc algoritmi de calcul ce permit adunarea 

numărului de ani lucraţi în ţări diferite pentru ca, la final, un cetăţean român, de exemplu, să 

poată îndeplini condiţiile minime de pensionare dintr-o ţară UE, inclusiv România, fără a avea 

un stagiu complet cerut clar de lege. Altfel spus, un român care a lucrat 11 ani în România şi 4 

ani în Italia îndeplineşte practic condiţiile minime de pensionare din ţara noastră, respectiv 15 

ani de cotizare. Însă, românul va încasa pensie plătită de asigurările sociale italiene strict 

pentru cei 4 ani lucraţi acolo, doar când va îndeplini condiţiile de pensionare specifice în Italia. 

Cum se calculează pensia 

Pentru o femeie de 61 de ani care a lucrat, de exemplu, 21 de ani în România şi 10 ani în 

Spania şi care îşi depune actele la noi în ţară, CNPP va aplica o schemă de calcul dublu, 

folosită peste tot în UE. În primul rând, pentru că femeia îndeplineşte condiţiile minime de a 

primi pensie de la stat – stagiu minim de cotizare de 15 ani – Casa de Pensii va calcula 

valoarea pensiei pentru 21 de ani de cotizare în România, rezultând astfel o valoare X, 

cunoscută sub numele de pensie naţională sau prestaţie autonomă. 
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Mai apoi, CNPP va procesa cumulat perioadele lucrate în ambele ţări, stabilindu-se, astfel, o 

pensie teoretică Y, adică pensia pe care România ar trebui să o plătească dacă toate 

contribuţiile din timpul celor 31 de ani munciţi ar fi fost vărsate în actualul Pilon I al pensiilor 

româneşti. 

Această ultimă valoare Y este mai apoi ajustată pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor 

de cotizare din România, respectându-se principul pro-rata temporis. 

Altfel spus, se stabileşte care este cuantumul unei astfel de pensii Z raportată la numărul de 

ani lucraţi efectiv în România, în acest caz 21 de ani, după o formulă de calcul de tipul Y * 21 

ani/31 ani = Z. Într-un final, Casa de Pensii compară pensia pro-rata Z şi pensia naţională X şi 

stabileşte că va rămâne scris pe buletinul de calcul pensia cu valoarea cea mai mare dintre 

cele două. 

La această sumă se adaugă şi pensia calculată de spanioli. Pentru că românca nu a lucrat 

decât 10 ani, într-o ţară cu stagiu minim de 15 ani cum este Spania, este exclusă stabilirea 

unei pensii naţionale X, şi se calculează doar pensia teoretică Y. Adică o pensie specifică 

pentru 31 de ani de muncă în Spania, pe baza căreia se află pensia pro-rata Z, respectiv o 

sumă ce i se cuvine româncei proporţional cu perioada de lucru efectivă de 10 ani din Spania, 

pe acelaşi principiu ca şi calculul făcut în România, mai scrie capital.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 
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DIASPORA ROMÂNEASCĂ LA MUNCĂ, CE MESERII SUNT CĂUTATE URGENT ÎN 

GERMANIA 

http://ziarulromanesc.de/diaspora/diaspora-romaneasca-la-munca-ce-meserii-sunt-cautate-urgent-germania/ 

 

«Căutăm 2 sudori MAG, cu începere imediată, la Ulm, cazare asigurată», «Căutăm frezor 

CNC pentru colaborare de lungă durată, în Wangen», «Căutăm 2 lăcătuşi pentru colaborare 

de lungă durată, locul de muncă în apropierea oraşului Bad Waldsee şi în Bad Waldsee». Sunt 

câteva din anunţurile de pe pagina FB Profesii Germane, cu oferte de muncă pentru români în 

Germania. Pentru a afla ce meserii sunt cele mai căutate în cea mai mare economie 

europeană am cerut detalii de la cei care au lansat aceste anunţuri. 

Este vorba de o firmă din Ungaria care, având în vedere cererea mare, oferă locuri de muncă 

pentru români în Germania. Csotár Ádám, proprietarul firmei „Német Szakmunkák”, ne-a oferit 

cu multă disponibilitate informaţiile solicitate. 

«Am înființat firma „Német Szakmunkák” în anul 2012, cu scopul de a oferi servicii 

profesionale şi condiţii asigurate cu încredere, prin folosirea cunoştinţelor şi experienţei 

noastre,  pentru persoane care doresc să lucreze în străinătate. În anii trecuţi am reuşit să 

obținem o dezvoltare dinamică. În acest fel am reuşit să devenim în Ungaria lideri în piaţa de 

plasare a forţei de muncă. 

Partenerii, în primul rând, sunt întreprinderi germane, cele cu care în decursul anilor am 

obţinut o legătură strânse de muncă şi prietenie. Pentru parteneri ne ocupăm de recrutare, 

sprijin, sfaturi potrivite. Acordăm din ce în ce mai multă atenţie pentru îmbunătăţirea prezenţei 

pe social media, care în zilele noastre este foarte trendy, pagina noastră de facebook este 

interactivă şi cu ajutorul ecesteia reuşim să comunicăm eficient cu cei interesaţi şi cu cei care 

ne urmăresc. 

În general acordăm ajutor meseriaşilor calificați care vor să obţine locuri de muncă mai bune 

în Germania, dar şi pentru cei care vor să încerce pentru prima dată să lucreze în această 

ţară. 

Datorită parteneriatelor noastre stabile, putem oferi pentru cei care se prezintă la noi, oferte de 

la angajatori de încredere. 

http://ziarulromanesc.de/diaspora/diaspora-romaneasca-la-munca-ce-meserii-sunt-cautate-urgent-germania/
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Suntem mândri că serviciile noastre sunt apreciate pentru calitate şi profesionalitate, calităţi 

mereu confirmate de mandatarii stăini. 

Clienții pentru care am intermediat locurile de muncă şi au avut parte de ajutorul şi sprijinul 

nostru, ne mulţumesc şi ne recomandă cu căldură la alţi solicitanţi.» 

Aveţi sediul în Ungaria şi de curând ați decis să extindeţi ofertele şi în România. Sunt căutaţi 

lucrătorii români în Germania?  

«Da. În trecut am avut mai multe cereri de la oameni din România care şi-au dorit să se 

angajeze în Germania, aşa am decis să extindem activitatea noastră şi în România. Partenerii 

noştrii au nevoie de oameni care doresc să lucreze.» 

Angajatorii germani au preferințe asupra naţionalităţii sau contează doar pregătirea şi 

experienţa? 

«La noi şi la partenerii noştrii doar omul contează în sine. Dacă cineva e de încredere, harnic 

şi îndeplineşte aşteptările profesionale, noi facem totul pentru a-l ajuta să se angajeze.» 

Majoritatea ofertelor precizează cunoaţterea limbii germane. Cât este de importantă această 

condiţie? 

«Mulţi doresc un loc de muncă în Germania de azi, din acest motiv există acum un exces de 

oferte pe piaţa de muncă (mai precis numărul candidaţilor e foarte mare). Dar este dovedit că 

fără competenţe lingvistice la nivel minim A2, nu poate fi susţinut un loc de muncă stabil şi 

continuu. Să zicem că găseşte ceva de muncă, şi îi place, dar dacă pe parcurs ceva se 

schimbă, şi ar fi nevoit să îţi schimbe locul de muncă, nu o va putea face fără a cunoaşte limba 

şi  nu mai poate fi angajat, o experienţă foarte tristă.  Fără competenţe lingvistice minime într-o 

ţară străină, persoana respectivă poate să simte foarte singură şi vulnerabilă.» 

În ce domenii este nevoie urgentă de personal? 

«Am avea nevoie de oameni noi calificaţi în următoarele meserii: electrician, sudor, lăcătuş, 

CNC-ist, instalator apă, gaze şi centrale termice, zugrav, tâmplar, stivuitorist/magaziner.» 

Salariile oferite sunt la nivelul celor germane sau sunt mai mici? Munca se face cu Gewerbe 

sau oamenii sunt angajaţi cu contract regular de muncă? 

«Oamenii sunt înregistraţi conform legilor germane, nu câştiga mai puţin decât colegii germani. 

Noi cooperăm doar cu firme de încredere, care angajează oamenii şi le oferă aceeaşi salariu 
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ca şi pentru ceilalţi angajaţi.» 

Există o perioadă de probă? Cum este retribuită? 

«Angajaţii vor primi un contract pe durată nedeterminată, cu înregistrare germană. Retribuţia 

variază şi se schimbă de la companie la companie şi în funcţie de profesie.» 

Cei care pleacă au nevoie şi de o locuință. Cum rezovaţi această cerinţă? Oameni îţi caută 

singuri cazare sau îi sprijiniţi? 

«Partenerii noştrii asigură cazare şi este şi plătit de către angajator. De obicei aceste sunt 

apartamente cu camere pentru două persoane. Desigur este posibilitate de spălat rufe şi de 

gătit. » 

Ați citit probabil de cazuri de muncitori aduşi în Germania care au muncit şi nu şi-au primit 

salariile. Ce garanții oferiți oamenilor care apelează la dvs.? 

«Pentru candidaţii actuali noi suntem o garanţie. Partenerii noştrii oferă contracte conform 

legiilor germane pentru persoanele intermediate de noi. În Germania avem mai mult de 300 de 

colegi care lucrează în reţeaua noastră de parteneri. Şi încă niciunul nu poate raporta despre 

cineva care nu şi-a primit salariul. 

Eu consider că este mai profitabil ca orice să fii onest şi corect. Colegii noştrii ne pot 

recomanda cu încredere.» 

Ați avut vreodată surprize cu cei care vor să se angajeze? De exemplu să vă prezinte CV-uri 

inventate sau diplome false? Cum verificați veridicitatea declarațiilor solicitanţilor?  

«La noi încă nu s-a întâmplat aşa ceva. Noi transmitem cu bună-credinţă documentele şi 

materialele primite către partenerii noştrii, dar fotocopiile documentelor acceptăm numai color. 

Dacă cineva încearcă să se angajeze cu diplome false, doar taie lemnul sub el, totul va ieşi la 

iveală mai devreme sau mai târziu. » 

Sorin Cehan 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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A TREIA COMUNITATE EUROPEANĂ DIN MAREA BRITANIE. APROXIMATIV 8% DIN 

ROMÂNI IAU AJUTOARE SOCIALE 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/treia-comunitate-europeana-din-marea-britanie-aproximativ-8-din-

romani-iau-ajutoare-sociale/ 

 

Peste 234.000 de români lucrează în Marea Britanie, locul al treilea ca naţionalitate 

europeană, după irlandezi (322.000) şi polonezi (916.000), potrivit Bloomberg. 

Dintre aceştia, doar 14.000 au obţinut cetăţenie britanică. Potrivit datelor Ministerului Muncii, 

domeniile în care lucrează românii din Marea Britanie sunt construcţiile, distribuţia, hotelurile şi 

restaurantele, domeniul bancar şi finanţe, precum şi administraţia publică, educaţia şi să-

nătatea, agricultură.  

  

Nu se ştie însă câţi români lucrează fără forme legale în Marea Britanie, a comunicat 

Ministerul Muncii din România, potrivit ziarului Capital. 

Conform ultimelor date disponibile publicate de Departamentul pentru Muncă şi Pensii al Marii 

Britanii, în schimb, în luna februarie 2015, 3.430 cetăţeni români beneficiau de ajutoare 

sociale precum: indemnizaţie de şomaj, indemnizaţie pentru susţinere şi angajare, 

indemnizaţie pentru persoane cu dizabilităţi. Aceste beneficii ajung la aproximativ 1.200 de lire 

pe lună. 

„Alocaţiile pentru copiii din România, în iunie 2015, constau în 240 de plăţi pentru 413 copii cu 

reşedinţa în România“, se arată într-un comunicat de presă trimis de minister. Alocaţia pentru 

copii este de 84 de lire pe lună, iar pentru familiile monoparentale se acordă un beneficiu care 

poate ajunge la 1.000 de lire pe lună. 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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LĂCAŞ DE RUGĂCIUNE PENTRU CREDINCIOŞII ROMÂNI DIN ZAGREB 

http://www.timpromanesc.ro/lacas-de-rugaciune-pentru-credinciosii-romani-din-zagreb 

 

Credincioşii români din Zagreb vor avea posibilitatea să se roage într-un lăcaş de rugăciune 

propriu începând cu Sărbătoarea Învierii Domnului din din acest an. Biserica va avea 

hramurile Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfinţii  Împăraţi Constantin și Elena. 

Deschiderea oficială a parohiei va avea loc de Sărbătoarea Sfintelor Paşti prin slujbele oficiate 

de Pr. Ceruţă. Amenajările specifice cultului ortodox au fost suportate de Patriarhia Română. 

Prima slujbă ortodoxă va fi oficiată în Duminica Floriilor de PS Siluan al Ungariei. Din soborul 

slujitor vor face parte şi Protosinghel Joachim Bejenariu, Consilier eparhial al Arhiepiscopiei 

Bucureştilor şi directorul Serviciului Colportaj, precum şi Pr. Nicolae Ceruţă. 

Reamintim că în luna ianuarie, cu ocazia unei vizite pe care a făcut-o Patriarhului Daniel, dl 

Davor Vidiš, ambasadorul Croaţiei la Bucureşti, a exprimat disponibilitatea pentru colaborare 

a Eminenţei Sale Cardinalul Josip Bozanić, Arhiepiscop de Zagreb, prin acordarea, la iniţiativa 

Ambasadei României în Croaţia, a unei biserici romano-catolice în Zagreb, pentru românii 

ortodocşi din această ţară. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-2 

 

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

716 locuri de muncă vacante, în Malta 

(310 locuri de muncă: 300 şofer de autobuz, 10 personal curăţenie), Italia (220 locuri de 

muncă: 100 infirmier, 80 asistent medical generalist, 40 asistent medical), Cehia (70 locuri de 

muncă: 30 şofer autobuz, 20 şlefuitor, pilitor, 10 sudor, 5 electrician auto, 5 mecanic 

auto), Germania (51 locuri de muncă: 4 betonist, 4 excavatorist, 4 montator izolaţii clădiri, 4 

specialist sisteme de canalizare, 3 operator utilaje pentru construcţii, 3 zidar, 2 commis de 

cuisine, 2 electrician în construcţii, 2 electrician în construcţii cabluri, 2 lucrător în construcţii, 2 

maistru construcţii reţele de cabluri, 2 maistru hidroizolaţii clădiri, 2 maistru construcţii de 

drumuri, 2 operator maşini, 1 bucătar, 1 demichef de partie, 1 grădinar, 1 instalator clădiri, 1 

lucrător în metalurgie decorativă, 1 manager în construcţii, 1 maistru construcţii civile, 1 

mecanic instalaţii sanitare, termice/de climatizare, 1 montator acoperişuri, 1 muncitor în 

construcţii din beton armat, 1 operator pompe de beton, 1 ospătar, 1 sudor), Marea 

Britanie (16 locuri de muncă: 10 tâmplar/dulgher naval, 6 lucrător în pepiniera de 

plante), Irlanda  (13 locuri de muncă: 3 îngrijitor persoane, 2 coordonator atelier matriţe, 2 

operator maşini de frezat CNC, 2 programator maşini de frezat CNC, 2 sculer matriţer, 1 

asistent manager, 1 operator maşini), Polonia (11 locuri de muncă: 10 

croitoreasă/cusătoreasă, 1 vopsitor auto), Suedia (8 locuri de muncă: 8 vopsitor 

auto), Austria (7 locuri de muncă: 3 lăcătuş mecanic CNC, 1 inginer chimist, 1 tâmplar, 1 

mecanic auto, 1 sudor) şi Spania (4 locuri de muncă: 2 martiţer/curăţitor produse din plastic, 2 

operator turnare prin injecţie produse din plastic). 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CETA CREEAZĂ CADRUL PENTRU RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE 

http://www.timpromanesc.ro/ceta-creeaza-cadrul-pentru-recunoasterea-calificarilor-profesionale 

 

Noul acord economic şi comercial dintre UE şi Canada (CETA) va da dreptul specialiştilor 

români să profeseze în statul nord-american, unde le vor fi recunoscute studiile, a precizat, 

marţi, ambasadorul Canadei la Bucureşti, Kevin Hamilton, într-o conferinţă pe această temă, 

organizată în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

„Tratatul este realizat într-o asemenea manieră încât va facilita accesul specialiştilor din UE pe 

piața muncii din Canada. Atât specialiștii canadieni, cât și cei români, vor avea studiile 

recunoscute reciproc, o situaţie de care vor beneficia companiile din ambele ţări care exportă 

echipamente sau din sectoarele IT, telecom sau software. În plus, acest lucru poate fi benefic 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii care nu îşi permit să angajeze personal în Canada şi 

trebuie să furnizeze servicii direct din România. CETA va facilita transferul de personal de 

cealaltă parte a Atlanticului şi va permite companiilor să trimită personal pentru mentenanţa 

echipamentelor şi creează un cadrul pentru recunoașterea calificărilor profesionale din 

sectoare precum arhitectura sau contabilitatea”, a spus ambasadorul. 

Astfel, companiile românești vor avea acces la licitațiile organizate de autorităţile canadiene, 

atât la nivel federal, provincial, precum şi la nivel municipal. 

„CETA va crea vaste oportunităţi noi în UE și în Canada, va deschide noi pieţe pentru 

exportatori, joburi de înaltă calitate pentru muncitori şi va stabili legături apropiate între ţările 

europene şi Canada. După intrarea în vigoare a acordului, potențialul dintre comerţul bilateral 

dintre Canada şi statele UE este aşteptat să urce cu 23%. Exporturile Uniunii Europene vor 

crește anual cu 17 miliarde de euro. Totodată, acordul ar putea însemna o creştere a PIB-ului 

Uniunii Europene cu 11,6 miliarde de euro” a mai adăugat oficialul. 

Totodată, pentru România, ca stat membru UE, acest acordul va aduce beneficii directe, 

precum reducerea de taxe pentru comerţul de mărfuri, limitarea barierelor tarifare, facilitarea 

investițiilor, acces la licitaţiile guvernamentale, protecție a drepturilor intelectuale, mobilitatea 

muncii, protecţia muncii şi a mediului: 

„Impactul cel mai notabil cu rezultate imediate va fi eliminarea tarifelor pentru aproape toate 

http://www.timpromanesc.ro/ceta-creeaza-cadrul-pentru-recunoasterea-calificarilor-profesionale
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produsele și serviciilor pe care România le exportă în Canada. CETA va elimina taxele pentru 

99% din toate liniile tarifare, din care 98% vor fi scoase din uz deja la intrarea în vigoare 

provizorie, în cursul acestui an. (…) În România, mai mult de 40.000 de locuri de muncă susţin 

exporturile către Canada, iar CETA va deschide oportunităţi pentru noi locuri de muncă. Pe 

lângă reducerea tarifelor, accesul la miliarde de euro în proiecte publice de achiziții, dar mai 

ales facilitarea circulaţiei persoanelor vor contribui la creşterea exporturilor”, a completat 

diplomatul. 
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PORTUGALIA REINTRODUCE, TEMPORAR, CONTROLUL DOCUMENTELOR LA 

FRONTIERĂ 

http://www.timpromanesc.ro/portugalia-reintroduce-temporar-controlul-documentelor-la-frontiera 

 

În perioada 10-14 mai 2017, Portugalia reintroduce controlul documentelor la frontiere. Măsura 

vine ca urmare a vizitei pe care Papa Francisc o va efectua la Fatima (12-13 mai 2017). 

Măsura controalelor temporare este prevăzută în Acordul Schengen, iar autorităţile portugheze 

a mai activat-o şi pe perioada Summit-ului NATO (Lisabona, 2010). 

Cetăţenii români care în această perioadă se vor deplasa în Portugalia, inclusiv celor stabiliţi în 

alte state membre ale Spaţiului Schengen, trebuie să aibă asupra lor toate documentele 

personale valabile pentru control. 

De asemenea, cetăţenii români pot solicită asistenţă consulară la numerele de telefon ale 

Ambasadei României la Lisabona: +351213966463, +351213960866, 

+351213968812 apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor 

Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de 

permanenţă. 

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica 

Portugheză:+351 927 411 628. 

În situaţii speciale de urgenţă, autorităţile portugheze de protecţie civilă pot fi apelate la 

numărul de telefon de tip „helpline” +351926768743, precum şi la telefonul unic de urgenţă 

„112”. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VERIFICĂRI MAI RIGUROASE LA TOATE PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI 

http://www.timpromanesc.ro/verificari-mai-riguroase-la-toate-punctele-de-trecere-a-frontierei 

 

Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului 458/2017 de modificare a Codului Frontierelor 

Schengen (Regulamentul 399/2016), adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Europei, 

autorităţile de control la frontieră din statele Uniunii Europene, inclusiv Poliţia de Frontieră 

Română, vor efectua, începând cu data de 7 aprilie a.c., verificări sistematice la intrarea şi 

ieşirea de pe teritoriul statelor membre. Acestea constau în verificarea documentelor de 

călătorie şi consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele 

care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie în temeiul dreptului UE (şi anume cetăţenii UE şi 

membrii familiilor lor care nu sunt cetăţeni ai UE) atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de 

ieşire din ţară. 

Bazele de date în care se vor efectua verificări includ Sistemul de Informaţii Schengen (SIS), 

baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate şi pierdute (SLTD),  precum 

şi bazele de date naţionale. Verificările permit statelor membre să se asigure că persoanele 

respective nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, securitatea internă sau 

sănătatea publică, în scopul îmbunătăţirii securităţii Uniunii Europene şi a cetăţenilor acesteia. 

Această obligație se aplică pentru toate frontierele externe (aeriene, maritime şi terestre), atât 

la intrare, cât şi la ieşire, precum şi pentru frontierele interne ale statelor membre pentru care 

nu s-a luat încă decizia privind eliminarea controalelor la frontierele lor interne (Punctul 9 din 

Regulametul 458/2017). 

 

Recomandări 

Având în vedere că se apropie Sărbătorile Pascale şi sezonul estival, precum şi faptul că atât 

Poliția de Frontieră Română, cât şi autorităţile de frontieră din statele vecine (Ungaria, 

Bulgaria) vor implementa aceste măsuri, se prefigurează creşterea timpilor de aşteptare pentru 

efectuarea formalităţilor de frontieră, în punctele de frontieră rutiere. 

De asemenea, numărul mare de pasageri înregistrat în aeroporturi, în special în perioada de 

vară, coroborat cu recomandările europene privind controlul la frontierele externe în raport cu 

http://www.timpromanesc.ro/verificari-mai-riguroase-la-toate-punctele-de-trecere-a-frontierei
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ameninţările teroriste, pot duce la creşterea timpului de aşteptare pentru controlul la trecerea 

frontierei pe aeroporturile internaţionale. 

Poliţia de Frontieră Română a suplimentat personalul care îşi desfăşoară activitatea la 

controlul documentelor şi echipamentele folosite pentru verificarea documentelor, iar în 

punctele de frontieră importante au fost detaşaţi lucrători din cadrul aparatelor centrale ale 

structurilor teritoriale şi din IGPF. 

La frontierele interne, în baza acordurilor bilaterale şi a reglementărilor europene, controlul de 

frontieră se efectuează, în comun, cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine. Poliţia de 

Frontieră Română alocă personal pentru acoperirea tuturor liniilor de control în punctele de 

trecere a frontierei cu Ungaria şi Bulgaria, însă numărul de linii care pot fi deschise este limitat 

de numărul de poliţişti alocaţi de Politia Ungară, respectiv Poliţia de Frontiera Bulgară. 

În baza protocoalelor bilaterale, P.F.R. poate deschide doar liniile de control care sunt 

asigurate cu personal de autoritățile menţionate. De asemenea, va fi folosită la maxim 

infrastructura punctelor de trecere a frontierei, în limita configuraţiei acestora şi, în funcţie de 

valorile de trafic, se vor crea fluxuri suplimentare de control în punctele de frontieră, pe sensul 

de intrare sau ieşire din ţară, după caz. 

În prezent, comparativ cu anii 2001 – 2002, traficul de pasageri a crescut cu peste 280%, iar 

cel al mijloacelor de transport cu peste 300%, capacitatea fiind limitată de numărul tonetelor de 

control dispuse pe fiecare sens de trecere a frontierei (aliniamentul intrare / aliniamentul 

ieşire). 

Pentru evitarea aglomerărilor, Poliţia de Frontieră Română recomandă participanţilor la trafic 

tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă. 

Reamintim că, din noiembrie 2015, Poliția de Frontieră Română a intensificat controalele 

asupra cetăţenilor din state membre UE şi non-UE care tranzitează frontiera atât pe sensul de 

intrare, cât şi pe cel de ieşire din ţară. 

În prezent, verificarea efectuată de poliţiştii de frontieră asupra pasagerilor autoturismelor se 

efectuează, în medie, în două minute/persoană/autoturism. 

Timpul pentru efectuarea controlului de poliţiştii de frontieră asupra camioanelor este de 10-15 

minute/camion. În funcție de tipul de frontieră (internă sau externă), la aceşti timpi, se mai 
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adaugă şi cei necesari efectuării controlului celorlalte autorităţi (Direcţia Generală a Vămilor, 

Autoritatea Sanitar Veterinară, C.N.A.I.R, Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală, 

Autoritatea Naţională Fitosanitară). 

Având în vedere subdimensionarea infrastructurii în comparaţie cu traficul existent în prezent, 

la frontierele externe capacitatea medie de procesare pe ambele sensuri este de 200 de 

camioane/24 de ore. 

Comparativ, la frontierele interne, unde nu sunt derulate operațiuni vamale, poliţiştii de 

frontieră verifică, în medie, 1.000 de camioane/24 de ore. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTRUL ANDREEA PĂSTÂRNAC SE VA ÎNTÂLNI CU ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE 

http://www.timpromanesc.ro/ministrul-andreea-pastarnac-se-va-intalni-cu-romanii-din-marea-britanie 

 

Andreea Păstârnac, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, se va întâlni săptămâna viitoare, 

la Londra, cu membrii comunităţii româneşti din Marea Britanie. Întâlnirea este programată în 

cadrul vizitei pe care oficialul român o va efectua în Regatul Unit, în contextul în care premierul 

Teresa May a declanşat procedurile de ieşire a ţării sale din Uniunea Europeană. 

Întâlnirea ministrului Românilor de Pretutindeni cu reprezentanţii comunităţii româneşti este 

programată pentru data de 10 aprilie, între orele 6.30 pm – 8.30 pm, la sediul ICR Londra din 1 

Belgrave Square. 

Cei care doresc să participe la întâlnirea cu reprezentatul Guvernului trebuie să-şi anunţe 

intenţia la adresa de email londra.rsvp@mae.ro, pânǎ la data de 7 aprilie. 

În cadrul vizitei oficiale, ministrul pentru românii de pretutindeni va reitera disponibilitatea părţii 

române de a coopera cu autorităţile britanice şi cu instituţiile europene pentru soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă românii din Marea Britanie. “Suntem preocupați  de 

protecţia drepturilor şi a intereselor cetăţenilor români care trăiesc, lucrează şi 

studiază pe teritoriul britanic. Voi sublinia că este necesară   asigurarea unui 

tratament egal şi echitabil pentru cetăţenii români în raport cu cetăţenii celorlalte 

state membre”, a afirmat ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac. 

Reamintim că la sfârşitul lunii trecute prim-ministrul Sorin Grindeanu a cerut ministrului pentru 

românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, ca, în prima parte a lunii aprilie, să se deplaseze 

în Marea Britanie pentru a discuta cu membrii comunităţii româneşti şi cu autorităţile britanice, 

având în vedere că reprezentarea şi protejarea intereselor cetăţenilor români din Regatul Unit 

devine prioritară pentru Executivul român în contextul Brexitului. 

Guvernul României a luat act de decizia Guvernului britanic de a activa oficial articolul 50 al 

Tratatului de la Lisabona prin care se declanşează procesul de ieşire din Uniunea Europeană. 

Executivul de la București anunţă decizia de a se implica activ în protejarea drepturilor şi 

intereselor cetăţenilor români din Marea Britanie, în promovarea mecanismelor de consolidare 

a colaborării Uniunii Europene cu UK post-Brexit şi în păstrarea prevederilor bugetare 

http://www.timpromanesc.ro/ministrul-andreea-pastarnac-se-va-intalni-cu-romanii-din-marea-britanie
http://www.timpromanesc.ro/in-contextul-declantarii-brexitului-premierul-cere-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-sa-mearga-in-marea-britanie
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europene privind Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună a UE 2014-2020. 

În contextul Brexit-ului, la nivelul Guvernului a fost constituit un mecanism inter-ministerial care 

să fundamenteze mandatul general şi mandatele sectoriale ale României şi să urmărească 

negocierea ieşirii Marii Britanii din UE. Acest mecanism este organizat astfel: 

Ø Consiliul inter-ministerial pentru Brexit – care va oferi liniile politice pentru definirea poziţiilor 

României, mandatul general şi mandatele sectoriale, urmând să fie aprobate de Guvern. Acest 

Consiliu va fi condus de primul-ministru şi coordonat de ministrul delegat pentru afaceri 

europene, iar din componenţa lui vor face parte mai multe ministere. 

Ø Comitetul de pilotaj – care va urmări procesul de negociere UE-UK 

Ø Comitetul de coordonare a afacerilor europene – care va asigura o informare constantă a 

tuturor ministerelor şi va oferi cadrul necesar pentru dezbateri ocazionale 

Ø Grupuri de lucru inter-ministeriale, organizate la nivel tehnic. Primele trei grupuri de lucru vor 

urmări fundamentarea poziţiei României pe următoarele trei domenii de negociere: libera 

circulaţie a persoanelor, implicaţiile la nivelul bugetului UE, relaţiile externe şi de securitate. 

Mecanismul inter-ministerial a fost aprobat printr-un Memorandum adoptat de Guvern în 

şedinţa din 22 martie, în condiţiile în care dialogul de până acum al României cu Comisia 

Europeană, precum şi exemplul altor state au arătat importanța organizării, la nivel naţional, a 

unei structuri de coordonare pe tema dosarului Brexit. 

Comunitatea românească din Regatul Unit a crescut constant după aderarea României la 

Uniunea Europeană, fiind răspândită pe întreg teritoriul Regatului Unit, cu concentrări mai mari 

în regiunea Londrei şi în zonele urbane Birmingham, Manchester şi Liverpool, Edinburgh, 

Glasgow, Leeds, Belfast. 

Dimensiunea comuntăţii româneşti din Regatul Unit este dificil de stabilit cu exactitate, întrucât 

cetăţenii statelor membre UE nu au obligaţia de a se înregistra pe lângă autorităţile locale, 

dar diferiţi indicatori statistici utilizaţi de diferite autorităţi confirmă tendinţa de creştere. 

Comunitatea românească din Marea Britanie este, în general, bine integrată în societatea 

britanică şi deţine calificări profesionale înalte, marea majoritate a cetăţenilor români ocupând 

locuri de muncă în sectoare deficitare ale pieţei muncii (medici, asistenţi medicali, asistenţi 

sociali) dar şi în domenii care nu prezintă interes pentru forţa de muncă locală, dar care sunt 
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necesare economiei şi societăţii britanice (agricultură, construcţii, îngrijirea persoanelor în 

vârstă). 

Există un segment important de elite: conform estimărilor unei organizaţii profesionale, în 

Marea Britanie lucrează peste 2.000 medici români, cărora li se adaugă un număr semnificativ 

de specialişti în domeniul financiar-bancar, artişti, arhitecţi, profesori, specialişti în IT şi 

cercetători. 

 

 Sursă foto: Timp românesc 
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