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CUPRINS 

 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Cel mai tânăr elev al cursurilor de limba română de la Bor are 6 ani 

2. România ar putea avea consulat onorific la Lviv 

3. Gimnaziul românesc nr.6 din Cernăuţi poartă numele lui Alexandru cel Bun 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. De la 1 octombrie, teologia ortodoxă se va preda, în limba română, şi la Roma 

5. Consulat itinerant în Insulele Canare. Aflaţi cum vă puteţi înscrie! 

6. La Milano atelier de încondeirere a ouălor de Sf. Paşti și de realizare a iconelor pe sticlă 

7. Asociaţia interculturală româno-elenă Dacia, participare activă la festivalul internaţional “Colors of 

Pysanka” 

8. Românii din Diaspora, cerere enormă pentru plata anilor lipsă de pensie. Guvernul 

prelungeşte perioada 

9. Haos la Consulatul din Londra. „Am folosit noul sistem on-line. Am aşteptat patru ore!” 

10. Românii și bulgarii din UK lucrează mai mult și sunt plătiți mai prost decât britanicii 

 

III. ACTUALITATE 

11. Au fost inaugurate spaţiile de lucru cu publicul ale Consulatului General al României la Bonn 

12. Preocupări pentru combaterea traficului de fiinţe umane. Ministrul pentru românii de 

pretutindeni a discutat cu oficialii englezi responsabili de domeniu 
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CEL MAI TÂNĂR ELEV AL CURSURILOR DE LIMBA ROMÂNĂ DE LA BOR ARE 6 ANI 

http://www.timpromanesc.ro/cel-mai-tanar-elev-al-cursurilor-de-limba-romana-de-la-bor-are-6-ani 

 

Proiectul” CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ CU ELEMENTE DE CULTURĂ 

NAŢIONALĂ”susţinut de Iniţiativa Românilor din Serbia a fost reluat sâmbătă, 8 aprilie 2017, 

la Bor (Serbia). 

La redeschiderea cursurilor finanţate de IRS au participat copii din zona oraşului Bor 

însoţiţi de părinţii acestora. 

Cel mai tânăr cursant este Ljupkovici Minia (în vârstă de 6 ani), care a venit însoţită de Mama 

Vanja. 

Iniţiativa Românilor din Serbia a fost reprezentată de Dragana Adamovici şi Daniel Petkovski, 

vicepreşedinţii asociaţiei, şi profesoara Una Vasilievici, care şi în anul anterior a predat limba 

română copiilor din Bor. 

Din România, au participat profesorul, istoricul, publicistul Gheorghe Rancu şi Codruţ Anca, 

directorul Centrului Cultural Carașul din Grădinari, Caraş-Severin, cărora li s-au alăturat alţi 

susţinători ai românilor din afara graniţelor – Mihaela şi Adrian Junc din staţiunea bihoreană 

Băile Felix şi Marcel Bucur din Oraviţa. 

Una Vasilievici a mulțumit copiilor şi părinților pentru revenirea la cursurile de limba română, 

anunţând că numărul acestora va fi mai mare după sărbătorile pascale, mulţumind tuturor 

celor care sprijină desfăşurarea acestor cursuri la Casa Românească din Timoc. 

 Sursa foto: Codruț Anca 

 

Ca şi în anii anteriori, directorul  Centrului Cultural Carașul din Grădinari, Codruţ Anca, a 

salutat prezenţa copiilor susţinuţi de părinţi la începerea cursurilor şi a recomandat consultarea 

http://www.timpromanesc.ro/cel-mai-tanar-elev-al-cursurilor-de-limba-romana-de-la-bor-are-6-ani
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inclusiv a programei de studiu elaborată de Consiliul Naţional al Minorităţii Românilor din 

Serbia, pentru  realizarea unei practici unitare a cursurilor la nivel naţional. 

A menţionat efortul financiar al preşedintelui Iniţiativei Românilor din Serbia, Boian Bărbuţă, 

care din Canada susţine cheltuielile sediului şi plata profesorului. 

Totodată a recomandat copiilor şi părinţilor vizionarea posturilor de televiziune româneşti prin 

internet şi comunicarea în familie să se desfăşoare în limba română. 

Profesorul Gheorghe Rancu a mulțumit părinţilor pentru încurajarea şi susţinerea pe care le 

acordă copiilor de a studia limba română. 

A prezentat un nou număr al revistei ROMÂNII DIN TIMOC pe lângă care a fost prezentat 

suplimentul ALFABETAR cuprinzând literele de la A la M, urmând ca în scurt timp să apară tot 

ca supliment al acestei reviste şi celelalte litere ale alfabetului limbii române. –Corespondenţă 

realizată de Codruţ Anca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

4 

ROMÂNIA AR PUTEA AVEA CONSULAT ONORIFIC LA LVIV 

http://www.tocpress.info/romania-ar-putea-avea-consulat-onorific-la-lviv/ 

Consulul General al României la Cernăuți, Eleonora Moldovan, a efectuat o vizită în regiunea 

vest-ucraineană Lviv, unde s-a întâlnit cu preşedintele Administraţiei Regionale de Stat, Oleg 

Siniutka, şi cu preşedintele Consiliului Regional, Oleg Ganuşcin – transmite Biroul de Presă al 

Administrației Regionale de Stat Lviv. 

 

 

În cadrul discuţiilor cu autorităşile ucrainene din Lviv, consulul general al României la Cernăuţi 

a amintit că judeţul de frontieră Timiş, din România, cooperează cu ţările vecine Ungaria şi 

Serbia, iar acum intenţionează să dezvolte o cooperare culturală şi comercială şi cu Ucraina. 

”Merită remarcată experiența pozitivă şi perspectivele relaţiilor dintre ţările noastre” – a 

declarat diplomatul român, adresând felicitări ucrainenilor pentru votul din Parlamentul 

European privind anularea vizelor pentru Ucraina. 

Președintele Administraţiei Regionale de Stat, Oleg Siniutka, de asemenea, a subliniat 

importanța consolidării relaţiilor cu România şi a manifestat interes pentru deschiderea unui 

consulat onorific al României la Lviv. 

Părțile au mai convenit asupra consolidării relaţiilor bilaterale cu prilejul participării României la 

expoziția agricolă internaţională”AGROPORT Vest Lviv – 2017” şi la Spring Business Forum. 

 

Sursă: tocpress.info 

http://www.tocpress.info/romania-ar-putea-avea-consulat-onorific-la-lviv/
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GIMNAZIUL ROMÂNESC NR.6 DIN CERNĂUŢI POARTĂ NUMELE LUI ALEXANDRU CEL 

BUN 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1765/ 

 

La 10 aprilie a.c.,  la sesiunea ordinară a Consiliului Orăşenesc Cernăuţi, cu 23 de voturi 

„pentru” , deputaţii locali au votat hotărârea de a i se acorda Gimnaziului nr.6 cu limba română 

de predare din centrul urbei numele lui Alexandru cel Bun. 

În sfârşit, dreptatea  a triumfat, căci la cele două sesiuni precedente, aleşii poporului au refuzat 

să îndeplinească decizia respectivă. 

De acum înainte, Gimnaziul nr.6 din Cernăuţi, fosta Şcoală Medie nr.29, înfiinţată din iniţiativa 

şi prin străduinţa fostului director Mihai Jar, adevărat român şi patriot al neamului, va purta 

numele domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun (1400-1432), care la 8 octombrie 1408 a 

semnat „Privilegiul comercial”, acordat  negustorilor din Liov, document ce atestă, pentru prima 

dată, oraşul adolescenţei lui Mihai Eminescu – Cernăuţiul. 

Diana TOMA 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1765/
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DE LA 1 OCTOMBRIE, TEOLOGIA ORTODOXĂ SE VA PREDA, ÎN LIMBA ROMÂNĂ, ŞI LA 

ROMA 

http://www.timpromanesc.ro/de-la-1-octombrie-teologia-ortodoxa-se-va-preda-in-limba-romana-si-la-roma 

 

O extensie universitară a Facultăţii de Teologie Justinian Patriarhul din Bucureşti a fost 

înfiinţată în Italia, la Roma, astfel încât românii din diaspora vor putea să studieze teologia 

ortodoxă în limba română începând cu toamna acestui an. 

Până acum mulţi dintre ei veneau, parcurgând distanţe imense, pentru a susţine examene la 

diferite facultăţi din ţară, mai ales din Transilvania. Acum vor merge profesorii spre ei. La 

Roma vor avea ocazia să îşi continue studiile, unii să înceapă studii mai aprofundate şi astfel 

să definitiveze formarea lor teologică, socială şi misionară, a spus Patriarhul Daniel, cu 

ocazia acordării diplomei Sfântul Ierarh Antim Ivireanul cu medalie Luminiței Matei, director 

general MEN, şi profesorului Iordan Petrescu, președintele Agenției române pentru asigurarea 

calităţii învăţământului superior. Distincţiile au fost acordate în semn de recunoştinţă 

pentru eforturile depuse pentru realizarea proiectului. 

Prin înfiinţarea acestei extensii universitare ne dorim să dezvoltăm mai mult activitatea 

misionară a Bisericii Ortodoxe Române, a declarat pr. Florin Marica, Consilier Patriarhal – 

Sectorul Învăţământ al Patriarhiei Române. 

Patriarhul a vorbit despre importanța învăţământului teologic în diaspora, subliind importanţa 

formării preoţilor care slujesc în comunităţi româneşti din străinătate. 

Înfiinţarea extensiei universitare a Facultăţii de Teologie Justinian Patriarhul din Bucureşti o 

pornit de la o sugestie a Părintelui Siluan al Italiei şi a altor ierarhi din Europa Occidentală, iar 

Ministerul Educaţiei Naţionale a găsit calea concordatului care precizează că în Italia 

învăţământul teologic se află sub patronajul Bisericii Catolice care şi-a dat acordul pentru 

această extensie a Facultăţii de Teologie. 

Programa de învăţământ va fi identică cu cea a Facultăţii Justinian Patriarhul din Bucureşti, a 

explicat părintele profesor Ştefan Buchiu, decanul instituţiei de învăţământ din Capitală, 

conform Radio Trinitas. 

Cei admişi vor fi înmatriculaţi la Universitatea Bucureşti. 

http://www.timpromanesc.ro/de-la-1-octombrie-teologia-ortodoxa-se-va-preda-in-limba-romana-si-la-roma


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

7 

Odată cu începerea anului universitar 2017 -2018, la 1 octombrie, profesori de la București vor 

preda, prin rotaţie, la Roma, iar la încheierea celor patru ani de studiu, absolvenţii vor avea 

aceleaşi drepturi ca toţi licenţiaţii facultăţii  din Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CONSULAT ITINERANT ÎN INSULELE CANARE. AFLAŢI CUM VĂ PUTEŢI ÎNSCRIE! 

http://www.timpromanesc.ro/consulat-itinerant-in-insulele-canare-aflati-cum-va-puteti-inscrie 

 

În perioada 23 – 26 aprilie 2017, o echipă a Secției Consulare a Ambasadei României la 

Madrid se va deplasa în Tenerife şi Gran Canaria, pentru a furniza servicii consulare 

cetățenilor români din această zonă.Programul consulatului itinerant este următorul: 

TENERIFE – Duminică, 23 aprilie: 14.00-17.00, Luni, 24 aprilie: 09.30-18.30, Adresa: Centro 

Cultural de Adeje: C/Universidad de La Laguna nº18, 38670 Adeje – Tenerife; 

GRAN CANARIA – Marţi, 25 aprilie: 14.00-18.00, Miercuri, 26 aprilie: 09.00-14.00, Adresa: 

Taller nº 2, planta 2ª, Centro Sociocultural del Mayor, Plaza de Timanfaya s/n, San Fernando 

(Maspalomas) 

Pentru cei interesaţi, este necesar să solicite programare până pe 20 aprilie 2017, ora 13.00, 

printr-un mesaj de poştă electronică la adresa: madrid.programari@mae.ro. Mesajul prin care 

cereţi programarea trebuie să conţină: Nume şi Prenumele, Serviciul Consular Solicitat şi un 

număr de telefon la care puteţi fi contactat. 

Cu prilejul consulatului itinerant, cetăţenii români din Insulele Canare vor putea beneficia de 

următoarele servicii: acte notariale (procuri, declarații, adeverințe consulare), înscrieri acte 

stare civilă (certificate de naştere, certificate de căsătorie), titluri de călătorie, depunere cereri 

de paşaport şi eliberări pașapoarte pentru care cererile au fost depuse anterior. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/consulat-itinerant-in-insulele-canare-aflati-cum-va-puteti-inscrie
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LA MILANO ATELIER DE ÎNCONDEIRERE A OUĂLOR DE SF. PAŞTI SI DE REALIZARE A 

ICONELOR PE STICLĂ 

 

Sâmbătă 8 aprilie 2017 la Milano la CAM Ponte delle Gabelle, spaţiu oferit de Primăria din Milano, 

Municipiul 1, copiii dar şi părinţi au retrăit puţin din atmosfera românească a Sf. Paşti.  

La iniţiativa profesoarei Mariana Paliev din cadrul cursului de Limbă, Cultură şi Civilizate 

românească, a fost realizat un atelier de încondeiere a ouălor de Sf. Pasti, prilej cu care copiii au 

aflat şi au descoperit importanţa tradiţiilor româneşti din preajma marii sărbatori creştine. 

Lavinia Rotocol, artist plastic i-a introdus pe copii în tehnica realizării icoanelor pe sticlă. Ambele 

ateliere au încântat pe copiii prezenti, majoritatea născuţi în Italia fără o legătură cu ţara de origine. 

Centrul Cultural Italo Roman a dorit să pună în evidenţa nu doar frumuseţea tradiţiilor româneşti 

crestine cât şi dorinţa de a aduce la cunoştinţa opiniei publice italiene, importanţa acordată de 

comunitatea românească din Italia rădăcinilor culturale ale ţării noastre. 

Iniţiativei CCIR i s-a alaturat şi Asociaţia Vatra Neamului, a comunităţii de basarabeni din Republica 

Moldova dar şi comunitatea de bulgari reunită în cadrul Scolii de limba bulgară din Milano. 

Au onorat cu prezenta: Luca Foschi, consilier cultural al primăriei Municipiului 1 din Milano, dl. 

Adrian Georgescu, consul general-Consulatul României la Milano. 

 

Fotografii si filmare: Felicia CHI videoreporter 

Violeta Popescu 

Milano 

10 aprilie 2017 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural Italian-român din Milano 
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ASOCIAŢIA INTERCULTURALĂ ROMÂNO-ELENĂ DACIA, PARTICIPARE ACTIVĂ LA 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL “COLORS OF PYSANKA” 

http://www.timpromanesc.ro/asociatia-interculturala-romano-elena-dacia-participare-activa-la-festivalul-international-

colors-of-pysanka 

 

 

 

Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA a participat sâmbătă, 8 aprilie, la Festivalul 

Internaţional “Colors of Pysanka” organizat de Asociația Ucraineană “Trembita” din Peristeri. 

Evenimentul s-a desfăşurat în Parcul Alsos din Peristeri, unde un copac a fost împodobit cu 

ouă de Paşti realizate de mai multe asociaţii, şcoli de weekend şi şcoli elene.La festival au 

participat şi  delegaţi ai Ambasadei Ucrainei în Grecia, Primăriei din Peristeri, Şcolii de 

weekend Beregynya şi Asociaţiei Interculturale Româno-Elenă DACIA. Profesorii şi elevii Școlii 

de Limba Română, Cultură şi Civilizaţie din cadrul Asociației Dacia au realizat în orele de Arte 

Vizuale şi Activităţi Practice ouă cu diferite desene pentru acest eveniment special. 

Asociaţia Interculturală Româno Elenă ”DACIA” este o asociaţie culturală şi educaţională care 

se ocupă cu promovarea limbii, culturii şi tradiţiilor românești. De asemenea, asociaţia îşi 

propune să dezvolte şi să întărească relaţiile de prietenie între românii care trăiesc în Grecia, 

fie de origine greacă sau de altă naţionalitate. – corespondență de la Daniela Popescu, 

Grecia 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/asociatia-interculturala-romano-elena-dacia-participare-activa-la-festivalul-international-colors-of-pysanka
http://www.timpromanesc.ro/asociatia-interculturala-romano-elena-dacia-participare-activa-la-festivalul-international-colors-of-pysanka
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ROMÂNII DIN DIASPORA, CERERE ENORMĂ PENTRU PLATA ANILOR LIPSĂ DE 

PENSIE. GUVERNUL PRELUNGEŞTE PERIOADA 

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/romanii-din-diaspora-cerere-enorma-pentru-plata-anilor-

lipsa-de-pensie-guvernul-prelungeste-perioada/ 

 

Ministerul Muncii vrea să prelungească perioada în care cei care nu au acumulat suficienți ani 

de vechime pentru a primi pensie de la stat să îşi poată plăti asigurările sociale pentru anii în 

care nu au cotizat. 

Măsura a fost luată în urma numeroaselor solicitări venite din partea românilor din ţară şi 

străinatate. 

Ministerul Muncii a propus prelungirea a perioadei de aplicare a Legii nr. 186/2016 privind 

unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 

până, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă supus dezbaterii publice, potrivit unei postări 

pe pagina de Facebook a ministerului. 

“Persoanele care nu au acumulat suficienţi ani de vechime pentru a primi pensie de la stat îşi 

vor putea plăti în continuare asigurările sociale pentru anii în care nu au cotizat. Ministerul 

Muncii şi Justiţiei Sociale a propus prelungirea până la 31 decembrie 2017, a perioadei de 

aplicare a Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de 

persoane în sistemul public de pensii, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă supus, 

începând de astăzi (luni, 10 aprilie – n.r.), dezbaterii publice”, se spune în postarea ministrului. 

Ministerul Muncii precizează că măsura a fost luată în urma numeroaselor solicitări venite din 

partea unor cetăţeni români din ţară şi străinatate care vor să încheie asigurări la sistemul 

public de pensii, având în vedere că perioada stabilită iniţial expiră luna aceasta, pe 27 aprilie. 

Ministerul menţionează că până la data de 10 martie 2017 au fost încheiate 11.152 

contracte de asigurare socială, pentru care s-au achitat contribuţii de asigurări sociale în 

valoare totală de 59,05 milioane lei, aşa cum reiese din evidenţele Casei Naţionale de Pensii 

Publice. 

Cine doreşte asigurarea pentru perioada maximă, adică cinci ani, va trebui să achite 

aproximativ 15.000 de lei, aproximativ 3.330 euro. 

Ministerul Muncii reaminteşte că orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau 

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/romanii-din-diaspora-cerere-enorma-pentru-plata-anilor-lipsa-de-pensie-guvernul-prelungeste-perioada/
http://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/romanii-din-diaspora-cerere-enorma-pentru-plata-anilor-lipsa-de-pensie-guvernul-prelungeste-perioada/
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reşedinţa în România, poate cumpăra vechime dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele 

condiţii: 

 nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; 

 nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme 

neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicita asigurarea, respectiv nu a realizat 

stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; 

 nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se 

solicită o astfel de asigurare. 

 perioada maximă pentru care se poate încheia un astfel de contract este de 5 ani. 

Un an de vechime costă 3.000 de lei 

O persoană care încheie astăzi contractul de asigurare socială cu casa de pensii de la 

domiciliu/reședință va putea face plăți retroactive pentru perioade ce se întind cel mult până în 

aprilie 2012. 

Contractul se încheie între persoana interesată de plata retroactivă a contribuţiei şi casa 

teritorială de pensii de la domiciliul/reşedinţa acesteia. Totodată, actul poate fi încheiat și de un 

mandatar desemnat prin procură specială. 

Referitor la plata efectivă a contribuției la pensii, aceasta este posibilă fie într-o singură tranşă, 

fie în tranșe lunare. 

Banii pot fi achitaţi fie în numerar, la casieria casei de pensii, fie prin mandat poştal, fie prin 

alte modalităţi prevăzute de lege (cum ar fi prin virament într-un cont bancar). 

Mii de români şi-au cumpărat vechimea în muncă cu această lege. Un an de vechime costă 

aproximativ 3.000 de lei (670 euro). Cinci ani de vechime, nivelul maxim permis de lege, costă 

aproximativ 15.000 de lei (3.330 euro). 

Numai la București au fost achitați cu această lege peste 6.000 de ani vechime. 

 

 

 

Sursă: gazetaromanească.com 
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HAOS LA CONSULATUL DIN LONDRA. „AM FOLOSIT NOUL SISTEM ON-LINE. AM 

AŞTEPTAT PATRU ORE!” 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/haos-la-consulatul-din-londra-folosit-noul-sistem-line-asteptat-

patru-ore / 

 

Se pare că implementarea noului sistem on-line de programări pentru eliberarea paşapoartelor 

nu îi ajută foarte mult pe românii din Marea Britanie și nici pe angajaţii de la Consulatul din 

Londra. 

Încăperea unde funcţionează instituţia este subdimensionată pentru numărul din ce în ce mai 

mare de cetăţeni români. Consulatul din Manchester, care ar fi trebuit să preia problemele 

celor din nordul Angliei şi din Scoţia, nu a fost deschis, cu toate promisiunile făcute de 

ambasadorul Dan Mihalache anul trecut. Mai mult, personalul nu face faţă solicitărilor, cu toate 

că oamenii muncesc, uneori voluntar, de dimineață până noaptea. 

Un cetăţean român a descris o zi din viaţa sa petrecută la Consulatul României din Londra. 

 

Iată postarea pe care el a făcut-o pe Facebook zilele acestea: 

„Simt nevoia sa vă împărtăşesc experienţa mea avută ieri la Consulatul României din Londra. 

Cu doua luni in urma am făcut ca tot romanul care locuieşte în UK programare pentru 

depunerea actelor in vederea schimbării paşapoartelor. Pentru mine, soţie şi fiul meu. 

Am folosit noul sistem de programare online şi am reușit să am confirmarea pentru la 

orele 17:30, 18:00 și 18:30. Am ajuns la Consulat ceva mai devreme, undeva în jurul orei 

17:00. Acolo erau deja aproximativ 50 de persoane care aşteptau să fie strigate de ofiţerul de 

serviciu. El avea o lista cu toate persoanele programate online din acea zi. 

După ce ofiţerul de serviciu a verificat numele, respectuos ne-a invitat în sală, unde după cum 

am spus erau în jurul a 50 de persoane unele fiind însoţite de copi. 

Spre surprinderea mea, in acea sală de așteptare erau 2 mese și 5 scaune. Am ales să ne 

așezăm într-un colţ al încăperii. După ceva timp din curiozitate am întrebat pe acel respectuos 

ofițer de serviciu la ce oră sa ajuns ( fiind ora 17:20 ) cu programarea. Răspunsul a fost unul 

nimicitor. 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/haos-la-consulatul-din-londra-folosit-noul-sistem-line-asteptat-patru-ore/
http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/haos-la-consulatul-din-londra-folosit-noul-sistem-line-asteptat-patru-ore/
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Suntem la persoanele programate la ora 16:00. Aceasta fiind situaţia m-am înarmat cu răbdare 

şi mult tutun. Situația din sală era destul de calmă aș putea spune în condiţiile acelea. În jurul 

orelor 18:00 aerul și mirosul înţepător a devenit duşmanul nr 1 , persoanele care tot veneau la 

programare, copii care erau plictisiţi alergând peste tot in încăpere şi persoanele care vorbeau 

întruna la mobile au pus un accent pe răbdarea mea. 

Ca printr-o minune ofiţerul de serviciu ne striga numele să urcăm la etaj . Era deja ora 18:45. 

Bucurie mare am urcat la etaj unde am rămas mască.!!!! Peste 40 de persoane aşteptau să 

facă plata, pozarea şi finalizarea actelor pentru depunerea cererilor. Aceeași situaţie, scaune 

nu erau pentru toate persoanele şi o îngrămădeală totală. La toate aceste persoane care se 

aflau în sală nu era decât o casiera şi 3 angajaţi ai Consulatului care făceau poze şi procesau 

actele. 

Într-un final, la ora 20:30, am fost chemaţi de o tânără studentă pentru a finaliza depunerea 

actelor pentru paşapoarte. Foarte amabila tânăra studentă, vizibil a încercat sa zâmbească şi-

a cerut scuze pentru întârziere. De asemenea mi-a spus că lucrează de la 8:30 și probabil vor 

termina in jurul orelor 23:30 lucru care se întâmplă mai bine de 3 săptămâni. La ora 20:50 am 

terminat și m-am îndreptat spre casă. Am avut o experienţă nu tocmai plăcută lăsând în urmă 

un gust amar. 

M-am decis sa scriu aceste rânduri deoarece nu este uman şi corect ce se întâmplă în acest 

Consulat al României din Londra. Un loc devenit neîncăpător şi inadecvat pentru a oferi 

servicii consulare. Un loc unde autorităţile se fac că nu văd situația şi ignoră probleme cu care 

ne confruntam. Domnule Consul, domnule Ministru de Externe oare știți ce se întâmplă în 

Consulat. …? 

Va doresc multa răbdare şi să auzim numai de bine.” 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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ROMÂNII ȘI BULGARII DIN UK LUCREAZĂ MAI MULT ȘI SUNT PLĂTIȚI MAI PROST 

DECÂT BRITANICII 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/romanii-si-bulgarii-din-uk-lucreaza-mai-mult-si-sunt-platiti-

mai-prost-decat-britanicii-1461623 

Aproximativ 61% dintre românii și bulgarii din Marea Britanie lucrează peste 40 de ore pe 

săptămână și sunt plătiți mai puțin decât britanicii, potrivit datelor Biroului Național de 

Statistică. 

Acestea arată că este o tendință generală în cazul muncitorilor proveniți din alte state membre 

ale Uniunii, relateaza BBC. 

Guvernul britanic intenționează să schimbe modul în care migrația este administrată, după 

ieșirea Marii Britanii din UE. 

Executivul de la Londra nu a decis ce model să adopte după renuntarea la regula liberei 

circulații în UE, dar a promis că cei inteligenți și performanți vor fi în continuare atrași în Marea 

Britanie. 

Potrivit unui raport al biroului de statistică, în Marea Britanie, 3,4 milioane de lucrători, 

reprezentând 11% din total, sunt de naționalitate străină, potrivit datelor aferente anului 2016. 

Dintre aceștia, 2,2 milioane sunt din Uniunea Europeană (7%) și 1,2 milioane din afara UE 

(4%). 

Datele statistice arată că unul din șapte (14%) lucrători din sectoarele comerțului angro și de 

retail, hoteluri și restaurante este migrant, iar 64% dintre aceștia, respectiv peste jumătate de 

milion de oameni, sunt veniți din UE. 

Lucrătorii din UE constituie până la 11% din angajații industriei prelucratoare. 

In cazul sectorului financiar și de servicii pentru afaceri, unul din opt lucrători din străini, 

inclusiv 382.000 din UE. 

De asemenea, aproape 40% dintre lucrătorii din afara Marii Britanii ocupă posturi pentru care 

sunt supracalificați, față de o proporție de 15% în cazul britanicilor. 

"Analiza de astăzi arată impactul semnificativ avut de migrația internațională asupra pieței 

muncii. Este important în mod special în comerțul angro și de retail, hospitalitate, administrație 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/romanii-si-bulgarii-din-uk-lucreaza-mai-mult-si-sunt-platiti-mai-prost-decat-britanicii-1461623
http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/romanii-si-bulgarii-din-uk-lucreaza-mai-mult-si-sunt-platiti-mai-prost-decat-britanicii-1461623
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publică și sănătate, unde lucrează circa 1,5 milioane de angajați din afara Marii Britanii", a 

declarat Anna Bodey, din partea biroului de statistică. 

"Migranții din estul Europei, Bulgaria și România, este probabil să lucreze mai multe ore și să 

primească salarii mai mici comparativ cu alți lucrători, reflectând parțial numărul lor în slujbe 

slab calificate", a spus Bodey. 

Comparativ cu o medie națională a caștigului de 11,3 lire pe ora, muncitorii proveniți din 14 

state ale UE, între care Germania, Italia și Franța, câștigă mai mult (12,59 lire), în timp ce cei 

din Europa de Est sunt plătiți cel mai puțin, cu 8,33 lire pe oră. 

Cea mai mare rată de ocupare a fost de 83%, în rândul muncitorilor din opt state din Europa 

Centrală și de Est care au aderat la UE în 2004, precum și din România și Bulgaria, în timp ce 

rata de ocupare pentru lucrătorii non-UE a fost de 62%. 

Biroul de statistică a explicat această situație prin faptul că multe persoane venite din afara UE 

se află în Marea Britanie la studii. 

Guvernul și-a stabilit ca obiectiv reducerea migrației nete anuale, de la nivelul actual de 

273.000 de persoane la sub 100.000. 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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AU FOST INAUGURATE SPAŢIILE DE LUCRU CU PUBLICUL ALE CONSULATULUI 

GENERAL AL ROMÂNIEI LA BONN 

http://www.timpromanesc.ro/au-fost-inaugurate-spatiile-de-lucru-cu-publicul-ale-consulatului-general-al-romaniei-

la-bonn 

 

Importanţa informării corecte şi în timp real a cetăţenilor români din afara graniţelor a fost 

subliniată cu prilejul întâlnirii, la Bonn, a conducerii Departamentului Consular din MAE 

cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc şi ai presei de limba română din Germania, 

precum şi cu diplomaţii cu atribuţii consulare. 

În cadrul campaniei „Dialog cu Diaspora pe teme consulare”, care a continuat în perioada 6-8 

aprilie la Bonn, a fost prezentată continua modernizare a activităţii consulare (Sistemului 

Informatic Consular E-Cons, şi componentele acestuia – E-Viza, E-Pass, SNIV, Centrul de 

Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate – modulele de Call-Center şi Mail-

Center), precum şi a Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru 

Cetăţeni. 

Cosmin Dinescu, secretarul general al MAE, a subliniat importanţa cunoaşterii de 

către  cetăţenii români stabiliţi în străinătate,  beneficiarii direcţi ai serviciilor consulare, a 

modului în care pot fi accesate aceste serviciii. De asemenea, Bogdan Stănescu, directorul 

general al Departamentului Consular, i-a încurajat pe membrii comunităţii prezenţi la reuniune 

să valorifice avantajele acestor sisteme şi să disemineze informaţiile primite. De asemenea, 

oficialul MAE a explicat utilitatea accesării serviciilor de atenţionare prin SMS – „Un SMS îți 

salvează viața”, a aplicaţiei pentru telefoane inteligente „Călătoreşte în siguranţă”, dar şi a 

informaţiilor cu privire la situaţii de risc la care pot fi expuşi cetăţenii români în străinătate. 

Directorul general al Departamentului Consular a subliniat că modalitatea optimă de a 

identifica în mod direct problemele cu care se confruntă cetăţenii români care călătoresc sau 

muncesc în străinătate este dialogul permanent cu reprezentanţii acestora. 

Campania „Dialog cu Diaspora pe teme consulare” la Bonn a oferit şi prilejul inaugurării oficiale 

a spaţiilor de lucru cu publicul ale Consulatului General al României la Bonn, recent 

reamenajate din fondurile MAE. Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri 

legate de activitatea Departamentului Consular, prilej cu care membrii comunităţii româneşti 

http://www.timpromanesc.ro/au-fost-inaugurate-spatiile-de-lucru-cu-publicul-ale-consulatului-general-al-romaniei-la-bonn
http://www.timpromanesc.ro/au-fost-inaugurate-spatiile-de-lucru-cu-publicul-ale-consulatului-general-al-romaniei-la-bonn
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din Germania au purtat un dialog deschis şi aplicat cu reprezentanții MAE, atât despre 

serviciile consulare puse la dispoziţia cetăţenilor români, cât şi despre alte teme de interes 

pentru românii din străinătate. 

Campania “Dialog cu Diaspora pe teme consulare” se află la a treia ediţie, fiind lansată în anul 

2015. În februarie 2017, campania a debutat la Lisabona şi va continua în prima jumătate a 

anului pentru a prezenta comunităților româneşti din diaspora beneficiile sistemului de servicii 

consulare „E-Cons”. Această campanie are rolul de a explica direct cetăţenilor români întreaga 

gamă de servicii consulare modernizate şi informatizate care le stau la dispoziţie, astfel încât 

platforma „E-Cons” să fie utilizată cât mai eficient. 
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PREOCUPĂRI PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE. MINISTRUL 

PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A DISCUTAT CU OFICIALII ENGLEZI RESPONSABILI 

DE DOMENIU 

http://www.timpromanesc.ro/preocupari-pentru-combaterea-traficului-de-fiinte-umane-ministrul-pentru-romanii-de-

pretutindeni-a-discutat-cu-oficialii-englezi-responsabili-de-domeniu 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a continuat dialogul cu 

reprezentanții comunitaţii româneşti, ai mediului asociativ şi ai mass-media de limba română 

din Marea Britanie, se arată într-un comunicat al MRP.  

Demnitarul a vizitat Centrul My Romania Community din Brent, unde, pe lângă activități de 

informare, se organizează şi cursuri de limbă română pentru copiii din comunitate. Elevii au 

primit suporturi de curs pentru studiul limbii materne, în cadrul programului „Limba română, 

educaţie şi comunicare”. 

În contextul accelerării procesului Brexit, ministrul a avut întrevederi cu reprezentanţii East 

European Research Centre, organizaţie non-guvernamentală care lucrează cu cetăţeni est-

europeni, inclusiv români, în vederea protecţiei drepturilor lor pe piaţa muncii britanice. 

Având în vedere creşterea numărului de situaţii de exploatare prin muncă, demnitarul a avut 

discuții cu Comisarul britanic pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Kevin Hyland, cu 

privire la modalităţi de cooperare cu scopul de a eradica fenomenul sclaviei moderne în rândul 

lucrătorilor europeni. 

Vizita de lucru în Marea Britanie s-a încheiat cu o reuniune a comunităţii, la sediul Institutului 

Cultural Român, prilej cu care au fost aduse în discuţie teme de interes precum proiectele 

Ministerului, liniile de finanţare disponibile, statutul centrelor comunitare româneşti şi 

repatrierea. 

 Sursă: DPRP 

Sursă: timpromanesc.ro 
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