
 

NEWSLETTER 
 
 
 

 

08 – 12 IULIE 
2019 

COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE 
ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

                                                                      

 



 

                   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, 

 

1 

CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Inaugurarea noului sediu al Teatrului „B.P. Haşdeu” din Cahul va avea loc, cel mai probabil, 

în anul 2020 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

2. AEP a lansat un site unde se pot preînregistra românii din afara României care vor vota la 

prezidenţiale 

 

III. ACTUALITATE 

3. Participarea secretarului de stat Victor Alexeev la manifestarea cultural-științifică „Ștefan cel 

4. Mare și eternitatea faptelor sale. 515 ani de la trecerea sa în veșnicie” 

5. Întâlnirea secretarului de stat Victor Alexeev cu Anna Schmidt-Rodziewicz 

6. MRP a deschis un nou Centru de Informare al României la Korcea, Albania 

7. Ministrul Intotero a vizitat tabăra ARC de la Căprioara 

8. Grecia, atenționare de călătorie 

9. "Cariere albastre” la Universitatea Maritimă din Constanța pentru românii de pretutindeni. 

Inclusiv pentru fete! 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII 

10. Comunicat de presă - Comisia pentru comunitățile de români din afara țării - 9 iulie 2019 
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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.  

 

Ne puteţi urmări aici: 

1. https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-

rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?ref=bookmarks 

2. https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-

48e0b87a3eb8 
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INAUGURAREA NOULUI SEDIU AL TEATRULUI „B.P. HAŞDEU” DIN CAHUL VA AVEA 

LOC, CEL MAI PROBABIL, ÎN ANUL 2020 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30868-2019-07-10-10-13-30.html 

 

Se apropie tot mai mult ziua când vom asista la prima piesă montată pe scena nouă a 

Teatrului „B.P. Haşdeu" din Cahul. Lucrările de exterior la sediul instituţiei sunt gata, pe final 

sunt şi cele din interior. Administraţia teatrului susţine că proiectul noului sediul al instituţiei de 

cultură intră în etapa a doua, care va dura cel mult un an şi va culmina cu inaugurarea oficială, 

transmite TVR Moldova, preluat de Romanian Global News. 

 

Pe ultima sută de metri sunt lucrările de interior. După, noul sediu al Teatrului din Cahul 

urmează să intre într-o nouă etapă. 

 

Noul sediu al instituţiei culturale din Cahul va dispune de o capacitate de 340 de locuri pentru 

spectatori. 

 

Mai mult, se doreşte ca scena teatrului „B.P. Haşdeu" din Cahul să fie una multifuncţională. 

 

 

 

Teatrul muzical-dramatic „Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul a fost fondat în 1987, de către 

o trupă de absolvenţi ai Institutului de Stat al Artelor din Chişinău. Până astăzi au fost montate 

peste 100 de spectacole. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30868-2019-07-10-10-13-30.html
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Construcţia noului sediu al teatrului din oraşul Cahul a început la sfârşitul anului 2014, cu 

suportul financiar al Guvernului României. Pentru ridicarea instituţiei culturale din sudul 

Republicii Moldova, autorităţile de la Bucureşti au alocat 800 de mii de euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.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, 

 

5 

AEP A LANSAT UN SITE UNDE SE POT PREÎNREGISTRA ROMÂNII DIN AFARA 

ROMÂNIEI CARE VOR VOTA LA PREZIDENŢIALE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30873-2019-07-10-11-16-04.html 

 

Preşedintele AEP Constantin Buică a anunţat că Autoritatea Electorală Permanentă a pregătit 

o paltforma on-line unde românii din din afara României se pot preînregistra şi opta pentru 

votul la secţie sau prin corespondenţă, la alegerile prezidenţiale din toamnă, transmite 

Romanian Global News. 

 

„Cel mai important lucru pe care vreau să îl detaliem este că vom lansa public site-ul 

votstrainatate.ro care va cuprinde posiblităţile de preînregistrare ale cetăţenilor care se află în 

străinătate, în data de 10 noiembrie, respectiv 24 noiembrie. Pe această platformă care va 

putea fi deschisă începând de astăzi veţi găsi cele două variante pentru cetăţenii români care 

se află în străinătate, în primul rând preînregistrarea pentru secţia de votare sau pentru vot 

prin corespondenţă. Toate informaţiile pe care le vom primi şi le vom introduce în lista 

electorală permanentă, fie pentru secţia de votare, fie pentru votul prin corepondenţă, nu se 

vor afla în evidenţele de la administraţiile publice locale, în Registrul electoral. Se vor radia din 

lista electorală permanentă din ţară şi vor fi introduşi în lista electorală permanentă din 

străinătate pentru secţia de votare sau pentru votul prin corespondenţă, astfel încât să nu mai 

existe această temere care există în spaţiul public că autorităţile publice locale vor ştii unde 

este cetăţeanul şi să poată trimite tot felul de documente sau corespondenţe la cetăţean sau la 

autoritatea publică acolo unde îşi are reşedinţa în străinătate", a afirmat Constantin-Florin 

Mituleţu-Buică, într-o conferinţă de presă, marţi, la sediul AEP. 

 

Şeful Autorităţii Electorale Permanente a adăugat că platforma va fi operaţională după ce 

preşedintele Klaus Iohannis promulgă legea privind modificarea unor acte normative în materie 

electorală. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30873-2019-07-10-11-16-04.html
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„Pentru secţia de votare din străinătate orice cetăţean care se află în străinătate face o cerere 

pe platforma AEP, menţionând ţara şi localitatea unde doreşte să voteze. Acesta va fi înscris 

în lista electorală permanentă. Pentru votul prin corespondenţă, cetăţeanul are posibilitatea să 

ceară vot prin corespondenţă. Va primi toate documentele, fiind înscris în lista electorală 

permanentă. Aceste două informaţii, fie că e la secţia de votare, fie că e la votul prin 

corespondenţă, nu vor fi înregistrate în Registrul electoral la cunoştinţa autorităţilor publice 

locale din ţară. Această platformă va fi operaţională din momentul promulgării de către 

preşedintele României a legii privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

materie electorală", a explicat Buică. 

 

Constantin Buică a amintit despre hotărârea adoptată de Guvern prin care a fost fixată data 10 

noiembrie pentru primul tur de scrutin şi 24 noiembrie al doilea tur, al alegerilor prezidenţiale. 

Acesta a precizat că termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 22 septembrie, iar 

până pe 17 octombrie Poşta Română trebuie să expedieze plicurile cu documentaţia pentru 

votul prin corespondenţă. 

 

„Această hotâre de Guvern era urgenţă deoarece pe baza acestei date se pot demara 

procedurile de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturilor din acest an. Ea intră în 

vigoare pe data de 28 august şi ulterior, la 1 septembrie, va trebui să mai emitem o serie de 

cel puţin trei hotărâri de Guvern pentru organizarea procesului electoral din 10 noiembrie, 

respectiv turul al doilea putând fi desfăşurat pe 24 noiembrie. Din acest moment curg termele 

invers de la data de 10 noiembrie către data limită de depunere a candidaturilor, data limită de 

rămânere definitivă a candidaturilor, respectiv începerea campaniei electorale cu 30 de zile 

înainte. Termenul limită pentru pentru depunerea candidaturilor este 22 septembrie, aşa cum 

arată acum iniţiativa legislativă trecută de Parlament şi se află la promulgarea preşedintelui 

României. Până cel târziu 17 octombrie, compania naţională, Poşta Română va trebui să 

expedieze plicurile conţinând documentaţia pentru votul prin corespondenţă", a conchid şeful 
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AEP. 

 

Executivul adoptat, marţi, o Hotărâre de Guvern pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

prezidenţiale pe 10 noiembrie, ulterior urmând să fie adoptat pachetul de norme votat recent 

de Parlament pentru prelungirea votului în Diaspora. 

 

Miercurea trecută, Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege prin care votul la 

românii din afara României pentru alegerile prezidenţiale este extins la trei zile. Legea mai 

prevede ca votul în România şi în Diaspora să fie extins până la ora 24.00, în cazul în care 

există cetăţeni în secţia de votare. 

 

Românii din afara ţării vor putea vota la alegerile prezidenţiale pe parcursul a trei zile, 

respectiv vineri, sâmbătă şi duminică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PARTICIPAREA SECRETARULUI DE STAT VICTOR ALEXEEV LA MANIFESTAREA 

CULTURAL-ȘTIINȚIFICĂ „ȘTEFAN CEL MARE ȘI ETERNITATEA FAPTELOR SALE. 515 

ANI DE LA TRECEREA SA ÎN VEȘNICIE” 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-secretarului-de-stat-victor-alexeev-la-manifestarea-cultural-stiintifica-

stefan-cel-mare-si-eternitatea-faptelor-sale-515-ani-de-la-trecerea-sa-in-vesnicie/ 

 

Împlinirea a 515 ani de la trecerea în veșnicie a voievodului Ștefan cel Mare a fost marcată 

prin organizarea a două ample evenimente în județul Vaslui, cu participarea secretarului de 

stat Victor Alexeev, din cadrul Ministerului pentru românii de pretutindeni. 

 

Activitățile s-au desfășurat duminică, 7 iulie 2019, la Ansamblul monumental „Podul Înalt” din 

satul Băcăoani (comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui) și la Muzeul Județean ”Ștefan cel 

Mare” din Vaslui și au cuprins un ceremonial religios și unul militar, precum și vernisajul 

expoziției ”Epoca lui Ștefan cel Mare”. De asemenea, au avut loc înmânări de plachete 

comemorative, seria evenimentelor încheindu-se cu depuneri de coroane, jerbe și flori la 

statuia ecvestră a domnitorului. 

 

La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului României, autorități locale, precum și 

reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate din județul Vaslui. 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-secretarului-de-stat-victor-alexeev-la-manifestarea-cultural-stiintifica-stefan-cel-mare-si-eternitatea-faptelor-sale-515-ani-de-la-trecerea-sa-in-vesnicie/
http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-secretarului-de-stat-victor-alexeev-la-manifestarea-cultural-stiintifica-stefan-cel-mare-si-eternitatea-faptelor-sale-515-ani-de-la-trecerea-sa-in-vesnicie/
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ÎNTÂLNIREA SECRETARULUI DE STAT VICTOR ALEXEEV CU ANNA SCHMIDT-

RODZIEWICZ 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-secretarului-de-stat-victor-alexeev-cu-anna-schmidt-rodziewicz/ 

 

Secretarul de stat Victor Alexeev a avut astăzi, 8 iulie a.c., o întrevedere cu demnitarul polonez 

Anna Schmidt-Rodziewicz, secretar de stat, Împuternicit al Președintelui Consiliului de Miniștri 

pe Probleme de Dialog Internațional. 

 

Temele discuțiilor au vizat prioritățile și proiectele MRP, cât și schimbul de bune practici în 

ceea ce privește sprijinul acordat românilor din afara granițelor, luând drept exemplu modelul 

polonez. 

 

Totodată, în cadrul întâlnirii, Anna Schmidt-Rodziewicz a felicitat inițiativa Guvernului României 

de a înființa un minister pentru românii de pretutindeni, subliniind faptul că și Polonia oferă o 

importanță deosebită cetățenilor aflați în alte state. 

 

 

 

În încheierea discuțiilor, cei doi demnitari au evidențiat relațiile diplomatice dintre cele două țări 

ca fiind excelente, durând de aproximativ 100 de ani. 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-secretarului-de-stat-victor-alexeev-cu-anna-schmidt-rodziewicz/
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La întâlnire au mai participat E.S. Marcin Wilczek, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al 

Republicii Polone în România, și consulul Andrzej Kalinowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MRP A DESCHIS UN NOU CENTRU DE INFORMARE AL ROMÂNIEI LA KORCEA, 

ALBANIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-a-deschis-un-nou-cir-la-korcea-albania/ 

 

Incepând de astăzi, 9 iulie 2019, prin eforturile și demersurile MRP și ale mediului asociativ, 

comunitatea de aromâni din Republica Albania are un Centru de Informare al României (CIR), 

la Korcea. 

 

Noul CIR a fost inaugurat în prezența ministrului Natalia-Elena Intotero și a secretarului de stat 

Victor Alexeev, alături de E.S. Mircea Perpelea, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al 

României în Republica Albania, reprezentanți ai misiunii diplomatice române și ai autorităților 

locale și centrale din teritoriu. 

 

CIR Korcea se află în proximitatea Bulevardului Republicii, este ușor accesibil și modern 

echipat și va oferi cadrul necesar realizării unor proiecte educaționale axate în principal pe 

dezvoltarea limbii române și dialectului aromân. Centrul își propune să fie un spațiu deschis în 

egală măsură profesorilor, cercetătorilor și studenților, precum și asociațiilor comunității 

aromâne, care doresc să deruleze proiecte dedicate păstrării identității și să își aprofundeze 

cunoștiințele despre România, despre limba, cultura și civilizația românească. 

 

Cu prilejul inaugurării, ministrul Intotero a subliniat în discursul său importanța legăturii istorice 

între aromânii din Balcani și poporul român prin contribuțiile numeroase la dezvoltarea culturii 

și societății românești. Deschiderea Centrului de Informare Român din Korcea, Albania face 

parte din Programul de Guvernare 2018-2020, fiind un vector important în păstrarea, 

menținerea și dezvoltarea relațiilor dintre comunitatea din teritoriu și România. 

 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-a-deschis-un-nou-cir-la-korcea-albania/
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Agenda vizitei delegației MRP continuă cu întrevederi cu reprezentanți ai comunității de 

aromâni din Tirana și Korcea, cu membri ai clerului precum și cu reprezentanți ai autorităților 

locale și centrale, respectiv cu primarul localității Korcea, Sotiraq Filo și cu Ministrul de Stat 

pentru Diaspora, Pandeli Majko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: 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, 

 

13 

MINISTRUL INTOTERO A VIZITAT TABĂRA ARC DE LA CĂPRIOARA 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-intotero-a-vizitat-tabara-arc-de-la-caprioara/ 

 

Luna Iulie este luna prieteniei la MRP, unde săptămâna trecută a început Programul de 

Tabere „ARC”, ediția 2019, care aduce la un loc copii și tineri români din toată lumea. 

 

Astăzi, 10 iulie, cei peste 50 de copii din Italia și Bulgaria din Tabăra de la Căprioara au avut 

un oaspete deosebit. Ministrul Natalia-Elena Intotero s-a alăturat copiilor și i-a însoțit la 

atelierele de creație și pictură, felicitându-i pe participanți pentru creativitatea de care au dat 

dovadă. 

 

De asemenea, demnitarul le-a transmis copiilor că taberele ARC prin toate activitățile derulate, 

fie în competițiile sportive sau prin joc și voie bună, sunt o ocazie să se bucure că sunt români 

și că pentru noi, cei de acasă, e o șansă să-i  cunoaștem mai bine pe copiii români de 

pretutindeni care iau cu ei oriunde merg o parte din România. 

 

 

 

Taberele „ARC” sunt organizate în perioada 1 iulie – 27 august 2019, în serii consecutive de 

câte 7 zile în Centrele de Agrement din Sulina, județul Tulcea, Oglinzi, județul Neamț, 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-intotero-a-vizitat-tabara-arc-de-la-caprioara/
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Căprioara, județul Hunedoara, și Săcelu, județul Gorj. 

 

Anul acesta, la ediția 2019 sunt așteptați în taberele ARC peste 3.000 de copii și tineri români 

din Albania, Austria, Bulgaria, Canada, Cehia, Emiratele Arabe Unite, Franța, Germania, 

Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Marea Britanie, Olanda, Republica Moldova, Serbia, 

Spania, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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GRECIA, ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-atentionare-de-calatorie-2/ 

 

Serviciul de Meteorologie elen a emis cod roșu de vreme nefavorabilă pentru zona Salonic, 

începând cu noaptea de 10 iulie 2019 până pe data de 12 iulie 2019, respectiv furtuni 

puternice și ploi torențiale. 

 

Cetățenii români care călătoresc, tranziteaza sau se află în Grecia pot solicita asistență 

consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728879 și 

+302106744544, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor 

Români din Străinătate (CCSCR) și preluate de către operatorii Call Center în regim de 

permanență. 

 

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație cu caracter de urgență, au la 

dispoziție și telefonul de permanență al Ambasadei României în Republica Elenă 

+306978996222 și cel al Consulatului General al României la Salonic +306906479076. 

 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-atentionare-de-calatorie-2/
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http://salonic.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii 

români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația “Călătorește în siguranță” 

(http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații și sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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"CARIERE ALBASTRE” LA UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA PENTRU 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI. INCLUSIV PENTRU FETE! 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30866-2019-07-10-09-25-05.html 

 

O delegație a Universității Maritime din Constanța a participat în perioada 4-7 iulie 2019 la 

Târgul Universităților din România din Chișinău, Bălți și Cahul pentru prezentarea ofertei 

educaționale. Delegația a oferit informații utile privind locurile de admitere dar și premii pentru 

primii ȋnscriși, transmite BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) este prima instituție de ȋnvățământ superior din 

România care a obținut certificarea managementului calității serviciilor de educație din partea 

unui organism internațional de prestigiu (Bureau Veritas). Universitatea are ȋn anul 2019-2020 

o ofertă educațională atractivă, orientată spre domeniul de marină și navigație, inginerie 

mecanică și inginerie electrică dar și către domenii conexe de la uscat, cum ar fi ingineria 

economică ȋn transporturi, ingineria mediului și telecomunicații. 

 

Deși specializările sunt ȋn mare măsură tehnice, ele sunt atractive atât pentru băieți cât și fete, 

ȋn ultimii ani devenind o tradiție ca șefii de promoție, cu cele mai bune rezultate la ȋnvățătură, 

să fie fete. 

 

"Ȋn mod tradițional elevii se gândesc că la Universitatea Maritimă vor ȋnvăța doar cum să 

devină navigatori și să plece pe mare. Ȋntr-adevăr, salariile cele mai mari, sunt pe mare, 

ȋncepând de la 3000 euro pentru funcția de ofițer și ajungând până la 10.000-12.000 euro/lună 

pentru funcția de comandant de navă. Ȋnsă dorim să facem cunoscut că universitatea are și o 

ofertă interesantă de specializări pentru cei care doresc să lucreze la uscat, ȋn așa numitele 

"cariere albastre" (blue careers), ȋncurajate de Comisia Europeană. Este vorba despre 

specializări ȋn domenii de nișă, esențiale pentru competitivitatea Uniunii Europene. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30866-2019-07-10-09-25-05.html
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Specializarea inginerie economică ȋn transporturi este de interes pentru cei care doresc să 

aibă cunoștințe de specialitate mixte, economice și tehnice, din toate tipurile de transporturi și 

doresc să lucreze ȋn domeniul portuar, comerț maritim, freight forwarding, logistică/ supply 

chain, crewing sau ȋn alte locuri de muncă din industria maritimă de la uscat. Specializările 

protecția mediului ȋn industrie și telecomunicații sunt de asemenea destinate celor care doresc 

să aibă cariere la uscat ȋn domenii strategice ȋn continuă dezvoltare. De mare interes este și 

navigația de croazieră", se arată într-un comunicat al UMC. 

 

Printre avantajele oferite românilor de pretutindeni, UMC menționează accesul la servicii 

educaționale de calitate, acreditate și certificate pe plan internațional și mai ales posibilitatea 

de specializare ȋn domenii de nișă, foarte necesare ȋn economia globală, după o metodologie 

europeană de studii și metode noi de predare, accesul la simulatoare performante și 

laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație, iar la finalizarea școlii – așa-numitele 

"cariere albastre". Pentru cei care vor un job la uscat pot lucra ȋn logistică, transporturi 

internaționale (inginerie economică ȋn transporturi), industrie și telecomunicații, în baza unei 

diplome recunoscute ȋn Uniunea Europeană, ȋn baza sistemului de credite transferabile ECTS. 

În timpul studenției, tinerii pot accesa sistemul de burse Erasmus sau pot face practică ȋn 

companii multinaționale, cu acces la o rețea globală de angajatori. Ȋn anul universitar 2019-

2020 Universitatea Maritimă din Constanța are 91 de locuri finanțate de stat pentru românii de 

pretutindeni, dintre care 58 locuri cu bursă. La studii de licență (navigație, inginerie mecanică, 

inginerie electrică, inginerie economică ȋn transporturi, ingineria și protecția mediului ȋn 

industrie și telecomunicații) sunt 72 de locuri fără taxă, dintre care 47 locuri și cu bursă. 

 

La master, din 17 locuri fără taxe, 10 locuri sunt și cu bursă, iar la doctorat, ȋn domeniul 

ingineriei mecanice, din 2 locuri fără taxe, 1 loc este și cu bursă. Numărul de locuri poate fi 

suplimentat dacă este necesar. 
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Detalii privind dosarul de ȋnscriere aflați la adresa: https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-

pretutindeni/ sau prin email: info@cmu-edu.eu . 

 

Dosarele de ȋnscriere se primesc ȋn Republica Moldova, ȋn perioada 9-18 iulie ȋn locațiile: 

Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chișinău (str. București nr.64), Incubatorul de Afaceri 

din Cahul (str. B.P.Haședu nr 2) și ȋn Bălți la Hotel Elite (str. Khotin nr.17). Ȋnscrierea se poate 

face și online, dar pentru confirmarea locului trebuie depusă diploma de Bacalaureat ȋn 

original, se mai arată în comunicat. 

 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte persoanele care îşi asumă în mod liber 

identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului 

lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de 

etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, 

descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în 

străinătate. 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni, români de pretutindeni sunt: 

 

• Persoane care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de 

origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara 

frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, 

bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, 

macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, 

moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate 

celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, 
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• Români emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenți ai acestora, 

precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - COMISIA PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA 

ȚĂRII - 9 IULIE 2019 

 

Astăzi, 9 iulie 2019, domnul senator Radu Mihail, preşedintele Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara țării, a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și 

ai Serviciului de Telecomunicații Speciale, având ca temă implementarea propunerii legislative 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală. 


