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”CA EI NU MAI SUNT ÎN ZILELE NOASTRE!” UN TRIPTIC AL JERTFEI SUPREME 

PENTRU PERENITATEA ROMÂNILOR 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1846/ 

M-am convins nu o dată că intuiția, sensibilitatea artistică, acea neasemuită scânteie hărăzită 

de divinitate, le ajută oamenilor talentați mai mult decât orizontul cunoștințelor acumulate. Un 

exemplu viu al faptului cât de nepătrunse sunt enigmele actului de creație ne servește pictorul 

Mihai Alisavetei din Cernăuți, cu rădăcini în suburbia Roșa. Deși face parte din neamul 

românesc din Bucovina, împrejurările i-au fost ostile în drumul cunoașterii propriei identități. 

Am mai scris despre anevoioasa sa cale spre izvoarele străbune, despre ancestrala chemare 

a sângelui, care numaidecât este auzită de oamenii cu simțul frumosului. Mihai Alisavetei doar 

de câțiva ani a început să se aprofundeze în istoria neamului său, însă a reușit să realizeze o 

impresionantă galerie a înaintașilor – adevărați apostoli ai românismului în Bucovina. Bucuria 

revelațiilor, însă, îi este umbrită de un surâs amar, însoțit de constatarea: ”Ca ei nu mai sunt în 

zilele noastre!”. 

Mai ales, n-au fost, nu mai sunt și cine știe dacă se vor naște cândva oameni ca cei ale căror 

chipuri le-a pictat în ultimii doi ani, unindu-i simbolic într-un Triptic al jertfei supreme pentru 

perenitatea românilor. A venit cu aceste trei portrete la redacția noastră, ”Zorile Bucovinei” fiind 

pentru el asemenea casei părintești, unde întotdeauna găsește susținere și încurajare. 

Impresionează la superlativ ideea acestei trinități românești – voievodul martir Grigore Ghica, 

protejat de geniul poeziei Mihai Eminescu și geniul muzicii Ciprian Porumbescu. Toți trei sunt 

uniți prin sublimul sacrificiilor pentru popor și pământul românesc. Voievodul Grigore Ghica a 

fost decapitat de turci pentru că s-a opus cumplitului rapt săvârșit prin trunchierea nordului 

Moldovei de trupul Țării. El a rămas în istorie ca ”fanariotul martir cu suflet de român”. Pe plan 

intern a pus capăt abuzurilor, a stabilit un sistem de strângere a impozitelor favorabil ţăranilor 

care, de cele mai multe ori, erau groaznic torturați pentru a scoate de la ei banii. El a fost 

primul domnitor care a abolit pedepsele corporale pentru colectarea taxelor. A înfiinţat chiar şi 

o şcoală la Iaşi, pentru fiii ţăranilor. Prin măsurile luate, a reușit să aducă țara la o relativă 

bunăstare. 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1846/
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La împlinirea unui secol de la ocuparea Bucovinei, când austriecii celebrau cu fast actul 

nelegiuitei tranzacții, Mihai Eminescu scria: ”… la 1777 această răpire fără de seamăn s-a 

încheiat prin vărsarea sângelui lui Grigore Chica…”. Iar cu prilejul dezvelirii bustului lui Grigore 

Ghica la Iași, fiind redactor la „Curierul de Iassi”, poetul Mihai Eminescu, prezent la eveniment, 

a evocat figura domnitorului martir şi „mişelia diplomaţiei” care: ”După răpirea bucăţii de 

pământ unde zac oasele domnilor noştri de la Dragoş Voievod până la Petru Rareş, după ce ni 

se luase vatra strămoşească, începătura domniei şi neamului moldovenesc şi în care doarme 

cenuşa lui Alexandru cel Bun, legiuitorul şi părintele ţării, şi a lui Ştefan Vodă, pavăza 

creştinătăţii întregi, după ce am pierdut pământul nostru cel mai scump, se asasinează, prin 

influenţa morală a Austriei, domnul care au îndrăznit a protesta contra neruşinatei răpiri. Popor 

românesc, mari învăţături îţi dă ţie această întâmplare!”. 

Un episod presărat cu flori însângerate, legat de voievodul martir găsim și în biografia lui 

Ciprian Porumbescu, student la Facultatea de Teologie din Cernăuți, în perioada când 

autoritățile austriece se pregăteau de celebrarea a o sută de ani de la anexarea Bucovinei. 

Tinerii studenți români din Societatea ”Arboroasa”, în conducerea căreia se afla Ciprian 

Porumbescu, au publicat în revista Societății un articol prin care condamnau ocupația acestui 

ținut românesc, inițiind și o conferință pe această temă. Conducerea ”Arboroasei” a trimis o 

telegramă primarului de Iași cu următorul conținut: ””Arboroasa”. Societatea junimii române din 

partea detrunchiată a vechei Moldove aduce condoleanța membrilor săi pentru domnitorul 

decapitat. Comitetul”. Protestul tinerilor români față de festivitățile organizate de autoritățile de 

ocupație, precum și această telegramă s-au soldat cu dizolvarea ”Arboroasei” și punerea sub 

arest preventiv a membrilor conducerii, inclusiv întemnițarea în închisoarea din Cernăuți a lui 

Ciprian Porumbescu. ”Până acum nu s-a întâmplat în Cernăuți un proces de asemenea 

natură, din care cauză publicul se îmbulzea nu numai în sala de ședințe, ci și pe uliți, încât, 

pentru a păzi ordinea și de teamă de tulburări, ulițele erau parcurse de patrule de agenți 

polițienești”, scria Eminescu la 4 februarie 1878 despre procesul intentat tinerilor români, 

membri ai Societății ”Arboroasa” de la Universitatea din Cernăuți. 

Rememorând aceste câteva rânduri din publicistica eminesciană, nu pot să nu exprim un 

cuvânt de mulțumire pictorului Mihai Alisavetei care, cu cele trei tablouri ale sale, m-a provocat 
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să readuc în actualitate momente tragice, dar de ”mari învățături”, din istoria românilor 

bucovineni. 

Maria TOACĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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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, respectiv îndeplinirea 

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 
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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. 

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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COMUNICAT DE PRESĂ - ICR ISTANBUL 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/07/10/comunicat-de-presa-icr-istanbul-13-24-17 

Lansare de carte 'Dacă treci Podul Soweto' de Monica Săvulescu Voudouri de Ziua Imnului la 

ICR Istanbul 

Cu ocazia Zilei Imnului, la inițiativa ICR Istanbul și împreună cu Asociația România pentru 

Asistență și Solidaritate Socială și Consulatul General al României la Istanbul, vineri, 28 iulie 

2017, de la orele 18:30, ICR Istanbul va găzdui lansarea de carte 'Dacă treci Podul Soweto' de 

Monica Săvulescu Voudouri, urmată de o prelegere despre condiția scriitorului român în 

diasporă și de o trecere în revistă a modelelor de reușită socio-profesională din cadrul 

comunităților românești din afara țării. 

'Dacă treci Podul Soweto', este un roman scris la persoana întâi, un roman al istoriilor 

personale și al unor întâlniri care schimbă destine. Mama și fiica, fiecare prinse în propria 

viață, cu reușite, cu dezamăgiri, cu frici născute din dragostea pentru cei apropiați. Cartea 

pornește de la experiența exilului olandez (1985-2007), pe care Monica Săvulescu Voudouri 

nu o inclusese în celelalte volume publicate la Editura Tracus Arte: Fetele Nikas, în lumina 

zilei, mare și albă (2010), România din afara României: 'Avem!' (2012) și Vă scriu din Atena, în 

anii crizei (2014). 

Stabilită de peste 30 de ani în străinătate, Monica Săvulescu Voudouri este un consacrat 

scriitor al diasporei, cărțile autoarei fiind cunoscute cititorilor din România, Olanda, Grecia, 

Anglia, Peru, Ungaria. Este prozatoare, eseistă, poetă, traducătoare (din literatura olandeză) și 

scrie, totodată, cronică de teatru și studii de sociologie. Monica Săvulescu Voudouri este, de 

asemenea, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Olanda, Belgia. În ultimii douăzeci de 

ani a lucrat ca sociolog în centre europene de cercetare specializate în socio-psihologia 

imigrației. În prezent este titular de rubrică la revista Cultura (București). În Atena este 

Președinta Societății Culturale Balkania Contemporană și regizor al Studioului de Teatru 

Profesionist din Diaspora. 

Cărți de proză, poezie, eseu: Tulburi apele Crasnei, Cartea Româneasca, 1974; Toată lumea 

slobodă, Cartea Romaneasca, 1976; Pragul de sus, Cartea Romaneasca, 1980; Anton 

Pavlovici Cehov, monografie, Albatros, 1981; Pietrele din lună, Cartea Romaneasca, 1983; 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/07/10/comunicat-de-presa-icr-istanbul-13-24-17
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Tată, suntem lunateci, Cartea Romaneasca, 1991; Dați-mi un alt glob, Ion Creanga, 1992, 

premiul Uniunii Scriitorilor; În Europa, în Europa!, Editura Fundatiei Culturale Romane, 1992; 

Diaspora, rădăcinile mele, Cartea Romaneasca, 1992; Identitatea iudaică după cel de-al doilea 

război mondial, Hasefer, 1999; Mediteraneea, Du style, 1999; Balkania — veșnica noastra 

întoarcere, vol. I, 2004; Balkania — veșnica noastră întoarcere, vol. II, Omonia, 2005. Strada 

— loc de trecere și petrecere', Idea Europeana, 2008. 

Cărți publicate în străinătate: Diaspora, Tukidides, Atena, 1992; Vader, wij zijn 

slaapwandelaars, Vita, Amsterdam, 1994; Diaspora, Innocenti, Utrecht, 1996 (Premiul Poetry 

Park Rotterdam); Diaspora, mes racines, Centre de Migration, Belgia, 1994. Pathera eimaste 

ipnovates, Editura Zaharopoulos, Atena, 2010 

Câteva titluri din opera sa din ultimii ani sunt 'Fetele Nikas în lumina zilei, mare și albă' (2010), 

tradusă în portugheză unde este bestseller și în greacă, 'România din afara României: 

'Avem!''(2012), 'Vă scriu din Atena, în anii crizei'(2014), 'Ce nu știe un non-emigrant' (2016), 

volumul de poezii 'Acolo, aici, pretutindeni, just people' (2017). 

Evenimentul se înscrie strategia ICR Istanbul privind comunitatea românească din Turcia și 

urmărește încurajarea implicării active a personalităților culturale sau profesionale din 

comunitatea românească în derularea manifestărilor de consolidare identitară și menținerea 

identității culturale și lingvistice a românilor din diasporă prin cultivarea relațiilor cu elitele 

românești din străinătate, promovându-le, astfel, ca modele. — transmite ICR Istanbul. 

Contact: 

Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir-Istanbul 

Siraselviler Cad. 21, Taksim, Beyoglu, Istanbul 

tel:(+90212) 292 43 45 

fax:(+90212) 292 46 26 

email: icr.istanbul@icr.ro 

www.icr.ro 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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ROMÂNI MORȚI PESTE HOTARE, NEREPATRIAȚI DIN LIPSĂ DE BANI 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/romani-morti-peste-hotare-nerepatriati-din-lipsa-de-bani-

1473228 

Trupurile neinsufletite a 18 cetateni romani se afla in prezent in unitatile de medicina 

legala din tarile europene, cauzele intarzierii repatrierii fiind lipsa banilor sau cercetari 

in curs, informeaza MAE. 

"In Italia se inregistreaza 11 cazuri, in Germania 4 cazuri, in Marea Britanie 3 cazuri, in timp 

ce in Spania si Franta nu exista in prezent cetateni romani decedati, ale caror trupuri 

neinsufletite nu au fost repatriate. Aceste cifre se bazeaza pe notificarile transmise de 

autoritatile locale din statul de resedinta. 

Precizam faptul ca misiunile diplomatice si oficiile consulare iau cunostinta in mod oficial de 

decesul unui cetatean roman, survenit in strainatate, numai in masura in care sunt 

notificate de catre autoritatile statului de resedinta in acest sens, in conformitate cu 

prevederile Conventiei de la Viena din 1963 privind relatiile consulare", precizeaza MAE. 

Trupurile neinsufletite care nu sunt repatriate in perioada de timp prevazuta de reglementarile 

locale sunt inhumate de catre autoritatile statului de resedinta, acestea nefiind conservate 

pe termen lung, cu cateva exceptii. 

Unul dintre motivele pentru care nu este initiata procedura repatrierii in aceste cazuri este 

derularea unor anchete penale, caz in care autoritatile judiciare nu permit repatrierea corpului 

neinsufletit sau inhumarea pana la clarificarea aspectelor legate de producerea decesului si 

care necesita investigatii criminalistice. 

O alta cauza pentru care repatrierea nu este facuta o reprezinta lipsa unei decizii a 

apartinatorilor legali privind repatrierea corpului neinsufletit, generata, in unele situatii, de lipsa 

mijloacelor financiare pentru repatrierea trupului neinsufletit. 

In astfel de situatii, singurele modalitati prin care Ministerul Afacerilor Externe poate interveni 

sunt punerea la dispozitia apartinatorilor de informatii cu privire la firmele de servicii funebre 

din zona respectiva, eliberarea documentelor necesare transportului si inregistrarea decesului 

in registrele de stare civila romana si eliberarea certificatului de deces. 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/romani-morti-peste-hotare-nerepatriati-din-lipsa-de-bani-1473228
http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/romani-morti-peste-hotare-nerepatriati-din-lipsa-de-bani-1473228
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ÎNTREVEDEREA MINISTRULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI CU 

AMBASADORUL ITALIEI ÎN ROMÂNIA 

 http://www.dprp.gov.ro/intrevederea-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-cu-ambasadorul-italiei-in-romania/ 

 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a avut ieri, 10 iulie a.c. , o 

întrevedere oficială cu Excelența Sa, Marco Giungi, ambasadorul Italiei în România. 

Discuțiile au vizat situația comunității românești din Italia, cu accent pe condițiile de muncă ale 

cetățenilor români aflați pe teritoriul statului italian, modul în care cele două state abordează 

fenomenul muncii neînregistrate, precum și posibilitățile de colaborare în domeniul cazurilor 

sociale. 

Ministrul român a evidențiat importanța pe care autoritățile române o acordă cooperării 

bilaterale în sfera prevenirii riscurilor la care românii se pot expune, odată cu decizia de a 

căuta un loc de muncă în afara graniţelor României. În context, Andreea Păstîrnac a subliniat 

faptul că partea română va demara o campanie pilot în vederea informării corecte şi operative 

a cetățenilor români cu privire la drepturile pe care le vor avea în ţările în care doresc să 

muncească, să studieze şi să locuiască, protecția față de abuz și exploatare prin muncă sau 

de orice alt tip. 

Totodată, Excelența Sa, Marco Giungi, a subliniat măsurile adoptate de statul Italian în 

vederea combaterii exploatării prin muncă, respectiv implementarea „legii împotriva 

caporalatului”, asigurând partea română de disponibilitatea autorităților italiene de a continua și 

intensifica negocierile pe această temă și la nivel interguvernamental. 

Cei doi interlocutori au agreat faptul că singura formă care va permite pe termen scurt 

rezolvarea acestei situații este cooperarea la nivelul celor două guverne, cu participarea 

ministerelor și agențiilor cu responsabilități în domeniul politicilor sociale și de ocupare a forței 

de muncă. 

 

 

Sursă: dprp.gov.ro 

http://www.dprp.gov.ro/intrevederea-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-cu-ambasadorul-italiei-in-romania/
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MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ORGANIZEAZĂ O DEZBATARE CU 

TEMA „IDENTITATE – COMPETIȚIE – PERFORMANȚĂ” ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE 

TABERE „ARC”, EDIȚIA 2017 

http://www.dprp.gov.ro/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-o-dezbatare-cu-tema-identitate-

competitie-performanta-in-cadrul-programului-de-tabere-arc/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni organizează o dezbatere cu tema „Identitate – 

Competiție – Performanță” în cadrul programului de tabere „ARC”, ediția 2017. 

Evenimentul va avea loc la Centrul de agreement Tabăra Sulina , pe data de 15 iulie a.c., 

începând cu ora 11.00, cu participarea ministrului pentru românii de pretutindeni, Andreea 

Păstîrnac, a ministrului tineretului și sportului, Marius Alexandru Dunca, a secretarilor de stat 

din cadrul Ministerului Educației Naționale și a Ministerului Turismului, precum și a 

reprezentanților autorităților locale din județul Tulcea. 

În acest an, pentru prima dată de la existența programului, MRP a introdus parteneriatul 

cu nume mari din lumea sportului românesc, care au devenit ambasadori ai taberei, sub 

motto-ul „Identitate – Competiție – Performanță”. 

La dezbatere va fi prezent și sportivul român de talie internațională, Mihai Covaliu, laureat cu 

http://www.dprp.gov.ro/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-o-dezbatare-cu-tema-identitate-competitie-performanta-in-cadrul-programului-de-tabere-arc/
http://www.dprp.gov.ro/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-o-dezbatare-cu-tema-identitate-competitie-performanta-in-cadrul-programului-de-tabere-arc/
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aur la  Jocurile  Olimpice din 2000, bronz la  Olimpiada din 2008  și  campion mondial în 2005, 

 președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român,  care  le  va  povesti  copiilor 

 participanți  la tabără despre  „ce înseamnă  să  fii  campion?”. 

Proiectul de tabere „ARC” este parte integrantă a Programului de Guvernare precum şi a 

Strategiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017- 2020, fiind finanțat 

şi organizat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în colaborare cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului, beneficiind și de sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor 

Externe, Ministerului Turismului și Ministerului Educației Naționale. 

Taberele se desfășoară în Centrele de Agrement din Sulina, judeţul Tulcea (27 iunie – 8 

august) şi Oglinzi, judeţul Neamţ (26 iunie – 31 iulie), în serii consecutive de câte șapte zile, la 

care participă 2000 de elevi, tineri și profesori însoțitori. 

Mulțumim TVR internațional, Radio România Internațional și Agerpres pentru sprijin și 

colaborare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: dprp.gov.ro 
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MAE AVERTIZEAZĂ CETĂŢENII ROMÂNI CU PRIVIRE LA PRELUNGIREA STĂRII DE 

URGENŢĂ ÎN FRANŢA 

http://www.mediafax.ro/politic/mae-avertizeaza-cetatenii-romani-cu-privire-la-prelungirea-starii-de-urgenta-in-

franta-16583225 

Starea de urgenţă a fost prelungită de statul francez până la 1 noiembrie, ca urmare a 

atentatului de pe 14 iulie 2016 de la Nisa, aceasta permiţând autorităţilor să interzică circulaţia 

persoanelor şi să stabilească zone de protecţie şi securitate, informează MAE. 

 

”Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau 

intenţionează să călătorească pe teritoriul Republicii Franceze că, în baza legii adoptate de 

Parlamentul francez, la data de 6 iulie 2017, ca urmare a atentatului din noaptea de 14 spre 15 

iulie 2016, de la Nisa, precum şi a altor tentative de atac, starea de urgenţă se prelungeşte 

până la data de 1 noiembrie 2017”, precizează MAE. 

Astfel, autorităţile franceze pot stabili zone de protecţie si securitate şi aplica măsuri de 

securitate care includ înclusiv arestul la domiciliu al oricărei persoane care este considerată 

periculoasă, închiderea temporară a sălilor de spactacol sau confiscarea armelor. 

”Starea de urgenţă permite autorităţilor franceze să interzică circulaţia persoanelor şi să 

stabilească zone de protecţie şi securitate. De asemenea, sunt aplicate măsuri consolidate de 

http://www.mediafax.ro/politic/mae-avertizeaza-cetatenii-romani-cu-privire-la-prelungirea-starii-de-urgenta-in-franta-16583225
http://www.mediafax.ro/politic/mae-avertizeaza-cetatenii-romani-cu-privire-la-prelungirea-starii-de-urgenta-in-franta-16583225


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

15 

securitate în toate arealele urbane franceze. Aceste dispoziţii permit, printre altele: arestul la 

domiciliu al oricărei persoane a cărei activitate este considerată periculoasă pentru ordinea 

publică; închiderea temporară a sălilor de spectacol şi a locurilor de reuniuni publice; 

confiscarea armelor şi posibilitatea de a efectua percheziţii administrative”, se mai precizează 

în comunicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mediafax.ro 
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ULTIMATUMUL UE PENTRU MAREA BRITANIE. GARANŢIILE POST-BREXIT PE CARE 

OFICIALII EUROPENI VOR SĂ LE PRIMEASCĂ ÎN CINCI ZILE 

http://www.gandul.info/international/ultimatumul-ue-pentru-marea-britanie-garantiile-post-brexit-pe-care-oficialii-

europeni-vor-sa-le-primeasca-in-cinci-zile-16583958 

Michel Barnier, negociatorul şef al Uniunii Europene pentru Brexit, pune presiune asupra Marii 

Britanii pentru a stabili în cinci zile „factura sa pentru ieşirea” din Blocul comunitar şi soarta 

după Brexit a cetăţenilor europeni ce locuiesc în statul britanic, informează The Independent. 

Tensiunile în negocierile pentru Brexit s-au accentuat în ultima perioadă, fiind marcate de 

poziţii din ce în ce mai încordate din ambele tabere. Recent, ministrul britanic de Externe, 

Boris Johnson le-a transmis liderilor europeni „să-şi ia gândul" de la sumele cerute Marii 

Britanii ca notă de plată pentru Brexit, asta după ce negociatorul-şef din partea Parlamentului 

European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a avertizat că oferta premierului britanic Theresa 

May privind drepturile cetăţenilor Uniunii Europene este „incompletă şi incorectă". 

Michel Barnier a ridiculizat de asemenea solicitarea lui Boris Johnson, ministrul britanic de 

Externe, ce a declarat că sumele pe care UE le propune par să fie exorbitante şi ar solicita ca 

Bruxelles-ul să nu mai spere la plata acestora din partea Marii Britanii. 

Cea de-a doua rundă a negocierilor se vor derula lunea următoarea, aducându-l pe Barnier 

faţă în faţă cu David Davis, ministrul britanic pentru Brexit. 

Barnier a declarat însă că doreşte clarificare „înainte de începerea celei de-a doua runde”, 

adăugând că este dispus ca în weekend să facă progrese în această privinţă. 

Boris Johnson le transmite liderilor UE „să-şi ia gândul" de la sumele cerute Marii 

Britanii pentru Brexit: Sunt exorbitante 

Cererile financiare al UE către Marea Britanie în legătură cu Brexit „par să fie exorbitante", a 

declarat Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, care s-a declarat optimist în privinţa 

şanselor de a ajunge la un acord bun, spunând că „nu există niciun plan" în cazul unui eşec al 

negocierilor. 

În cadrul unei şedinţe în Parlamentul de la Londra, ministrul a declarat că „sumele pe care 

(UE) le propune pare să fie exorbitante şi cred că expresia adecvată este să-şi ia gândul de la 

asta", potrivit site-ului Business Insider. 

Întrebat în legătură cu posibilitatea ca negocierile între UE şi Marea Britanie să nu ducă la 

semnarea unui acord, Johnson a răspuns că „nu există niciun plan pentru lipsa unui acord, 

pentru că vom avea un acord grozav". 

 Afirmaţia lui Johnson pare să intre în contradicţie cu declaraţiile anterioare în acest sens 

făcute de premierul Theresa May şi ministrul pentru Brexit, David Davis, care au spus că „lipsa 

http://www.gandul.info/international/ultimatumul-ue-pentru-marea-britanie-garantiile-post-brexit-pe-care-oficialii-europeni-vor-sa-le-primeasca-in-cinci-zile-16583958
http://www.gandul.info/international/ultimatumul-ue-pentru-marea-britanie-garantiile-post-brexit-pe-care-oficialii-europeni-vor-sa-le-primeasca-in-cinci-zile-16583958
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unui acord este mai bună decât un acord prost". 

 Tensiune în negocierile pentru BREXIT. „Dezamăgirea uriaşă” din oferta oficială a Marii 

Britanii, transmisă şefilor UE 

 Luni, negociatorul-şef din partea Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a 

avertizat că oferta premierului britanic Theresa May privind drepturile cetăţenilor Uniunii 

Europene este incompletă şi incorectă, relatează site-ul BBC News. În replică, guvernul 

britanic a catalogat scrisoarea comună semnată de liderii celor mai importante patru grupuri 

din Parlamentul European drept „o distorsiune nefolositoare". 

 Într-o scrisoare comună semnată de liderii celor mai importante patru grupuri din Parlamentul 

European, propunerea Marii Britanii privind drepturile cetăţenilor UE după Brexit este 

catalogată drept „o dezamăgire uriaşă, departe de ceea ce sunt ei îndreptăţiţi să primească". 

 Guy Verhofstadt avertizează că europenilor din Marea Britanie li se oferă mai puţine drepturi 

decât britanicilor din UE, iar Blocul comunitar nu va accepta acordul de Brexit dacă oferta nu 

va fi schimbată. 

 „Propunerea Marii Britanii este departe de ambiţiile anunţate de a „pune cetăţenii pe primul 

plan”. Dacă ar fi implementată, ar arunca un nor negru de neclaritate şi incertitudine asupra 

vieţii a milioane de europeni. Este o dezamăgire uriaşă să propui ca europenii să obţină 

statutul unor „cetăţeni ai ţărilor terţe” în Marea Britanie, cu mai puţine drepturi decât cetăţenii 

britanici din UE", a precizat Verhofstadt. 

 Potrivit negociatorului-şef din partea Parlamentului European pentru Brexit, europenii şi-ar 

pierde dreptul de a vota în alegerile locale, familiile acestora vor fi vizate de cerinţele privind 

salariul minim, iar statutul copiilor născuţi după Brexit în Marea Britanie este nesigur. 

 „Această ofertă prezintă un risc real de a crea o cetăţenie de rang secund. Este în contradicţie 

inclusiv cu manifestul Vote Leave, care promitea să trateze cetăţenii UE „nu mai puţin favorabil 

decât în prezent„", a mai spus Verhofstadt. 

 Liderii din Parlamentul European avertizează că au puterea de a respinge orice acord de 

Brexit care nu este considerat convenabil pentru cetăţenii din Uniunea Europeană. 

 „Uniunea Europeană are o misiune comună de a extinde şi consolida drepturile, nu de a le 

reduce. Nu vom aproba niciodată îndepărtarea lor retroactivă. Parlamentul European îşi va 

rezerva dreptul de a respinge orice acord care tratează cetăţenii UE, indiferent de 

naţionalitatea lor, mai puţin favorabil decât în prezent. Aceasta este o chestiune a drepturilor 

fundamentale şi a valorilor care se află în centrul proiectului european", se mai arată în 

scrisoarea comună. 

 Guy Verhofstadt aminteşte că negocierile privind Brexit trebuie încheiate până la 30 martie 
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2019, iar UE „nu va susţine extinderea acestui termen, pentru că ar necesita organizarea de 

alegeri europene în Marea Britanie în 2019, un fapt de neconceput". 

Guvernul britanic a respins scrisoarea liderilor din Parlamentul European privind 

acordul de Brexit 

 Guvernul britanic a catalogat drept „o distorsiune nefolositoare" scrisoarea comună semnată 

de liderii celor mai importante patru grupuri din Parlamentul European în legătură cu acordul 

privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează site-ul BBC News. 

 „Poziţia prezentată în Parlamentul European este o distorsiune nefolositoare privind o ofertă 

despre care mai multe state membre au afirmat că este baza unui acord bun. În mod 

regretabil, articolul include o serie de inexactităţi care sunt deosebit de nefolositoare şi care 

pot cauza îngrijorarea inutilă a cetăţenilor din Marea Britanie şi UE", a declarat un purtător de 

cuvânt al guvernului Theresei May. 

 Guvernul de la Londra „reafirmă că doreşte un aranjament reciproc care să le permită 

cetăţenilor UE să continue să trăiască în Marea Britanie aşa cum o fac în prezent, motiv pentru 

care am anunţat propunerea noastră de a le garanta drepturile prin intermediul unui nou 'statut 

stabilit'". 

 Potrivit propunerii guvernului May, noul statut al cetăţenilor europeni din Marea Britanie „va 

include accesul la educaţie, asistenţă medicală, beneficii, pensii şi locuinţe sociale, pe aceeaşi 

bază ca şi cetăţenii britanici, în conformitate cu principiile consacrate ale legislaţiei Marii 

Britanii". 

 Negociatorul-şef din partea Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a 

avertizat luni că oferta premierului britanic Theresa May privind drepturile cetăţenilor Uniunii 

Europene este incompletă şi incorectă. Verhofstadt a subliniat că europenilor din Marea 

Britanie li se oferă mai puţine drepturi decât britanicilor din UE, iar Blocul comunitar nu va 

accepta acordul de Brexit dacă oferta nu va fi schimbată. 

 Liderii din Parlamentul European apreciază că europenii şi-ar putea pierde dreptul de a vota 

în alegerile locale, familiile acestora vor fi vizate de cerinţele privind salariul minim, iar statutul 

copiilor născuţi după Brexit în Marea Britanie este nesigur. 

 Negocierile privind Brexit trebuie încheiate până la 30 martie 2019, iar UE „nu va susţine 

extinderea acestui termen, pentru că ar necesita organizarea de alegeri europene în Marea 

Britanie în 2019, un fapt de neconceput", a anunţat Guy Verhofstadt. 

 

Sursă: gandul.info 


