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DISCUŢII DESPRE UN NOU ACORD DE COLABORARE PRIVIND DIALOGUL CULTURAL 

ÎNTRE ROMÂNIA ŞI REP. MOLDOVA 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-un-nou-acord-de-colaborare-privind-dialogul-cultural-intre-romania-si-

rep-moldova 

Ministrul Culturii, Ionuţ Vulpescu, şi ministrul Culturii din Republica Moldova, Monica Babuc, au 

discutat despre semnarea unui nou acord de colaborare care ar intensifica dialogul culturalal. 

În contextul vizitei la Chişinău, de la finalul săptămânii trecute, a oficialului român, cu ocazia 

prezentării de către Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti pe scena Teatrului Naţional 

„Mihai Eminescu” din Chişinău, a spectacolului „Magic Naţional”. 

Cei doi oficiali au discutat despre evenimentele culturale de amploare care au loc în ambele 

ţări şi au reafirmat necesitatea semnării unui nou acord de colaborare care ar intensifica 

dialogul cultural. Miniştrii şi-au lansat reciproc invitaţiile de a participa la Festivalul Internaţional 

„George Enescu” din România şi Festivalul Internaţional de Operă şi Balet “Maria Bieşu” din 

Chişinău. 

Ministrul Ionuț Vulpescu a afirmat că proiectele comune cu Republica Moldova ţin de dinamica 

relaţiilor bilaterale şi a apreciat eforturile autorităţilor de peste Prut pentru finalizarea lucrărilor 

de restaurare a unor importante edificii culturale. 

La rândul său, ministrul Monica Babuc a vorbit despre proiectele de restaurare a Muzeului 

Naţional de Arte al Moldovei, Sălii cu Orgă, dar şi de construcție a clădirii Teatrului Republican 

Muzical-Dramatic “B.P. Hașdeu” din Cahul, mulţumind pentru sprijinul României. 

La întrevedere au participat ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă, 

viceminiştrii Culturii Gheorghe Postică şi Igor Şarov, şi secretarul de Stat Andrei Chistol. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-un-nou-acord-de-colaborare-privind-dialogul-cultural-intre-romania-si-rep-moldova
http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-un-nou-acord-de-colaborare-privind-dialogul-cultural-intre-romania-si-rep-moldova
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ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI MARCATĂ LA CERNĂUŢI PRINTR-O ÎNTÂLNIRE CU 

SCRIITORII ROMÂNI 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-marcata-la-cernauti-printr-o-intalnire-cu-scriitorii-romani 

 

Societatea Scriitorilor Români din Cernăuți, împreună cu Biblioteca Științifică Regională „M. 

Ivasiuk”, cu sprijinul altor societăţi culturale  românești și al mai multor școli  din ținut, 

organizează în data de 21 martie o întâlnire cu scriitorii români din Cernăuți. La 

finalul evenimentului dedicat poeziei, scriitorii vor oferi autografe admiratorilor lor. 

Întâlnirea va avea loc la Biblioteca Ştiinţifică Regională „M. Ivasiuk” (or.Cernăuţi, str. 

Kobâleanska, 47) la 21 martie, începând cu ora 14.00, informează BucPress. 

Ziua Internaţională a Poeziei este marcată în 21 martie şi este declarată de UNESCO, 

începând din anul 1999, drept o recunoaştere a faptului că oamenii de litere şi de cultură, 

poeţii şi scriitorii din întreaga lume şi-au adus o contribuţie remarcabilă la îmbogățirea culturii 

şi spiritualităţii universale. De asemenea, “Ziua internaţională a poeziei” urmăreşte să susţină 

creația poetică, stabilirea unui dialog între poezie şi alte genuri ale creaţiei, editarea şi 

promovarea poeziei ca artă deschisă oamenilor. 

Primele manifestări dedicate “Zilei internaționale a poeziei” în România sunt legate de 

Fundația Culturală „Orient Latin” şi de Asociația Culturală ADSUM. 

 Sursă: stefanvoda.info 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-marcata-la-cernauti-printr-o-intalnire-cu-scriitorii-romani
http://bucpress.eu/cultura/la-cernauti-va-fi-marcata-3800
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LOVITURĂ PENTRU ROMÂNII DIN GERMANIA! DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ LUATĂ DE 

ANGELA MERKEL 

http://observator.tv/social/lovitura-pentru-romanii-din-germania 

202387.html?utm_source=antena3.ro&utm_campaign=Cross%20Promo&utm_medium=Caseta%20Pagina%20Ar

ticol&utm_content=202387 

 

Veşti proaste pentru românii, bulgarii, croaţii, polonezii şi ungurii care muncesc în Germania. 

Potrivit cotidianului german Handelsblatt, guvernul de la Berlin vrea să înjumătăţească 

alocaţiile acordate copiilor acestora, şi să le reducă la 75% în cazul cetăţenilor din alte zece 

state din Uniunea Europeană. 

Pentru a se evita abuzurile, aceste alocaţii ar urma să fie ajustate la nivelul costului vieţii în 

fiecare din cele 15 state comunitare, majoritatea din sudul şi estul Europei. 

Handelsblatt scrie, de asemenea, că guvernul german a prezentat recent, după discuţii 

îndelungate, un proiect de lege în acest sens. 

Potrivit mediafax.ro, de alocaţii oferite de statul german beneficiază 15.000 de copii din 

România, aproape 87.000 din Polonia, 11.900 din Croaţia, 8.900 din Cehia şi 8.600 din 

Ungaria, relatează publicaţia Tagesspiegel. În prezent, cuantumul alocaţiilor oferite de statul 

german este de 190 de euro pe lună pentru primul şi al doilea copil şi de 196 de euro pentru al 

treilea. 

Ministrul german al Finanţelor, Wolfgang Schauble (membru al Uniunii Creştin-Democrate, 

CDU, centru-dreapta), estima în februarie că prin această măsură se vor economisi 159 de 

milioane de euro pe an. 

Potrivit lui Wolfgang Schauble, 185.000 de copii domiciliaţi în ţări membre UE alta decât 

Germania primesc alocaţii din partea statului german, întrucât părinţii lor lucrează la companii 

germane. 

 

 

 

Sursă: observator.tv 

 

http://observator.tv/social/lovitura-pentru-romanii-din-germania%20202387.html?utm_source=antena3.ro&utm_campaign=Cross%20Promo&utm_medium=Caseta%20Pagina%20Articol&utm_content=202387
http://observator.tv/social/lovitura-pentru-romanii-din-germania%20202387.html?utm_source=antena3.ro&utm_campaign=Cross%20Promo&utm_medium=Caseta%20Pagina%20Articol&utm_content=202387
http://observator.tv/social/lovitura-pentru-romanii-din-germania%20202387.html?utm_source=antena3.ro&utm_campaign=Cross%20Promo&utm_medium=Caseta%20Pagina%20Articol&utm_content=202387
http://www.handelsblatt.com/
http://www.mediafax.ro/externe/germania-vrea-scaderea-alocatiilor-copiilor-imigrantilor-inclusiv-din-romania-dar-cere-acordul-comisiei-europene-16192530
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ZECI DE MII DE ELEVI STRĂINI ÎN IRLANDA. ROMÂNII, PE LOCUL 3 

http://ziarulromanesc.net/focus/diaspora/zeci-de-mii-de-copii-straini-irlanda-romanii-pe-locul-3/ 

Aproximativ 50.000 de elevi din şcolile irlandeze nu au ca limbă maternă engleza sau 

irlandeza, scrie The Irish Times. 

Astfel, la 30 septembrie 2016, în Irlanda erau înscrişi 558.000 de elevi în 3.250 de şcoli. Dintre 

aceştia, 47.973 nu au ca limbă maternă engleza sau irlandeza. Cei mai mulţi sunt 

elevii polonezi, urmaţi de lituanieni şi de români. 

 

 

 

Totodată, 89% dintre elevi sunt irlandezi, urmați de polonezi – 3%. Elevii români din şcolile 

irlandeze sunt în proporţie de 1%, alături de cei cu dublă cetăţenie lituaniană-irlandeză şi 

britanică. 

În ceea ce priveşte religia, aproximativ 140.000 de elevi au răspuns că nu sunt de acord cu 

întrebarea. Din cei rămaşi, cei mai mulţi s-au declarat romano-catolici – 359.921, 10.333 au 

spus că nu au nicio religie, 9.195 aparţin Bisericii Irlandeze, iar 8.953 sunt musulmani. 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 

 

http://ziarulromanesc.net/focus/diaspora/zeci-de-mii-de-copii-straini-irlanda-romanii-pe-locul-3/
http://www.irishtimes.com/news/education/english-or-irish-not-mother-tongue-for-50-000-primary-pupils-1.3007612
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GUVENUL GERMAN PLĂTEŞTE ACUM ALOCAŢII PENTRU 15.000 DE COPII ROMÂNI. 

«ESTE INCORECT SĂ FIE REDUSE» 

http://ziarulromanesc.de/germania/guvenul-german-plateste-acum-alocatii-pentru-15-000-de-copii-romani/ 

Germania plăteşte alocaţii pentru 185.000 de copii care trăiesc în afara graniţelor sale. Acum 

vrea să le reducă. În loc de 192 de euro, părinţii copiilor din Polonia, Bulgaria, România şi 

Croaţia ar urma să primească, lunar, pentru creşterea copilului, doar 96 de euro. Prin 

reducerea alocaţiilor, Germania ar economisi anual 159 de milioane de euro. 

Reducerea alocaţiei numai pentru anumiţi copii, în cazul adoptării legii, ar intra în conflict cu 

legislația UE. Comisia Europeană a respins în mod repetat iniţiativa, iar majoritatea ţărilor 

membre ale Uniunii s-au declarat împotrivă. Libertatea de circulaţie presupune că suma 

acordată copilului nu ar trebui să depindă de ţara în care locuiește acesta, fie că trăieşte în 

Germania sau în alt stat membru al UE. 

 

 

Guvernul federal al Germaniei a pus presiuni mari pe conducerea de la Bruxelles pentru 

modificarea regulii care a împiedicat reducerea alocaţiilor pentru copiii care trăiesc în afara 

Germaniei. Solicitarea a fost făcută prin intermediul unei scrisori semnate de ministrul de 

http://ziarulromanesc.de/germania/guvenul-german-plateste-acum-alocatii-pentru-15-000-de-copii-romani/
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Finanțe, Wolfgang Schäuble, cel al Muncii, Andrea Nahles și cel al economiei, Brigitte Zypries. 

Ei s-au adresat comisarului european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, 

competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, Marianne Thyssen. 

Au primit răspunsul la Berlin: au fost refuzaţi. 

„Politica noastră este clară şi nu există niciun motiv pentru care să fie modificată”, a precizat 

un purtător de cuvânt al comisarului european, pentru Süddeutsche Zeitung. 

Persoanele care au fost vizate de tăierea alocațiilor contribuie la sistemul social german şi, 

prin urmare, au dreptul să se bucure de plăţile pe care, la rândul lui, le oferă. 

Conflictele de pe scena politică nu au întârziat să apară. Ministerele Justiţiei şi Muncii, 

conduse de SPD, s-au asigurat că tema nu va fi discutată săptămâna aceasta în cabinet. 

Nahles a fost acuzată că încearcă să creeze o „blocadă”. Ministerul Muncii a răspuns, numind 

acuzația o „manevră electorală, în care nu ne vom implica”. 

Guvenul german plăteşte acum alocaţii pentru 15.000 de copii români 

Încă de luna trecută, comisarul european Marianne Thyssen a descris iniţiativa ca fiind 

„incorectă” şi care ar introduce o povară birocratică, având în vedere că nici 1% din numărul 

total al alocaţiilor acordate se îndreaptă în țări din afara Germaniei. 

Din cei 185.000 de copii care primesc alocaţii şi trăiesc alte ţări membre ale UE, 87.000 sunt în 

Polonia, 15.000 în România, aproape 12.000 în Croaţia şi 5.500 în Bulgaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

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

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

1.126 locuri de muncă vacante. 

Malta – 300 locuri de muncă: 300 șofer de autobuz; 

Italia – 220 locuri de muncă: 100 infirmier, 80 asistent medical generalist, 40 asistent medical; 

Spania – 200 locuri de muncă: 200 muncitor necalificat ambalat fructe și verdețuri; 

Marea Britanie – 181 locuri de muncă: 125 îngrijitor persoane la domiciliu, 19 îngrijitor 

persoane, 11 asistent medical, 10 lucrător abator, 10 tâmplar/dulgher naval, 6 lucrător în 

pepiniera de plante; 

Germania – 93 locuri de muncă: 9 ospătar, 5 operator CNC, 4 excavatorist, 3 bucătar, 3 

operator utilaje pentru construcții, 3 mecatronist, 2 maistru construcții de drumuri, 2 

administrator de sistem, 2 cameristă/roomboy, 2 commis de cuisine, 2 electrician în construcții, 

2 operator mașini, 2 recepționer, 2 Junior Sales Representative, 2 mecanic industrial, 2 Senior 

Java Software Developer, 2 tehnician servicii, 2 tehnician laborator fizică, 2 lucrător în 

producție, 1 grădinar, 1 montator acoperișuri, 1 manager în construcții, 1 instalator clădiri, 1 

mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 lucrător în metalurgia decorativă, 1 

demichef de partie, 1 dezvoltator procesare digitală imagini, 1 dezvoltator aplicații software, 1 

inginer software de sisteme integrate, 1 strungar, 1 expert în securitate, 1 lucrător în depozit, 1 

frezor, 1 personal întâmpinare oaspeți, 1 inginer dezvoltare certificări, 1 dezvoltator aplicații 

Java, 1 asistent vânzări proiecte tehnice, 1 lucrător curăţenie, 1 tehnician în domeniul electric, 

1 șef echipă SAP, 1 inginer calitate software, 1 electrician întreținere, 1 programator CNC, 1 

electrician reparații, 1 şlefuitor, 1 lucrător în domeniul asigurării calității, 1 operator mașini de 

polizat/măcinat, 1 metrolog, 1 mecanic, 1 electronist, 1 operator mașini discuri cu laser, 1 

operator maşini combinate cu laser TC-6000, 1 operator maşini de îndoit, 1 dezvoltator 

software, 1 laborant fizică, 1 personal în domeniul asigurării calităţii, 1 specialist testare 

software, 1 inginer în securitate şi funcţionare, 1 maistru construcții civile; 

Cehia – 70 locuri de muncă: 30 şofer autobuz, 20 şlefuitor, pilitor, 10 sudor, 5 electrician auto, 

5 mecanic auto; Irlanda – 25 locuri de muncă: 11 ciontolitor tranşator carne, 3 îngrijitor 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european
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persoane, 2 coordonator atelier matriţe, 2 operator mașini de frezat CNC, 2 programator mașini 

de frezat CNC, 2 sculer matrițer, 1 asistent manager, 1 operator maşini, 1 mecanic utilaje; 

Polonia – 13 locuri de muncă: 10 croitoreasă, cusătoreasă, 3 specialist vânzări și service client 

cu cunoştinţe de limba română; 

Austria – 11 locuri de muncă: 3 ajutor de lăcătuş mecanic, 3 operator instalaţii de prelucrare 

metale, 1 tâmplar, 1 electrician, 1 mecanic agricol, 1 sudor, 1 inginer chimist; 

Suedia – 8 locuri de muncă: 8 vopsitor auto; 

Bulgaria – 2 locuri de muncă: 1 curier, 1 şef oficiu curierat; 

Norvegia – 1 loc de muncă: 1 doctorand analiză numerică; 

Finlanda – 1 loc de muncă: 1 îngrijitor animale; 

Ungaria – 1 loc de muncă: 1 medic veterinar. 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

10 

OPT SCULPTURI ALE LUI BRÂNCUŞI, EXPUSE LA RENUMITUL GUGGENHEIM MUSEUM 

DIN NEW YORK 

http://www.timpromanesc.ro/opt-sculpturi-ale-lui-brancusi-expuse-la-renumitul-guggenheim-museum-din-new-

york 

În perioada 17 martie 2017 – 3 ianuarie 2018, The Solomon R. Guggenheim Museum – New 

York, a cărui clădire a fost proiectată de arhitectul Frank Lloyd Wright (şi inaugurată în 1959), 

va face o importantă prezentare a operelor lui Brâncuşi pe care le deține. Lucrările au fost 

păstrate în depozite inaccesibile publicului, iar acum sunt expuse, prezentându-le într-o 

expoziție a colecţiei permanente. 

Astfel, vor figura opt dintre sculpturile revoluţionare ale lui Brâncuși, executate în lemn şi 

marmură: The Sorceress / Vrăjitoarea, 1916-24; King of Kings /Regele Regilor, cca. 

1938; Muse / Muza, 1912; Adam and Eve / Adam şi Eva, 1921; The Miracle/ Miracolul 

(Foca[I]), 1930-32; Flying Turtle / Ţestoasa zburătoare, 1940-45; Watchdog/ Câine de pază, 

1916; Oak base / Soclu de stejar, 1920, eveniment posibil cu sprijinul Institutului Cultural 

Român de la New York. 

Totodată, prezentarea va include o serie de fotografii ale atelierului lui Brâncuşi, din Paris, şi 

ale operelor sale in situ, realizate de Man Ray, Edward Steichen, Wayne F. Miller şi de 

Brâncuşi însuşi. 

„În primele decenii ale secolului XX, Brâncuși a creat un corpus de lucrări 

inovatoare, prin care a schimbat traiectoria sculpturii moderne. Pe parcursul 

acestei perioade, Brâncuși a trăit și a lucrat la Paris, pe atunci un centru artistic 

efervescent, o adevărată capitală mondială a artei, în  care luau naștere și erau 

dezbătute numeroase tendințe și percepte moderniste. Brâncuși a devenit parte 

integrantă a acestor dezbateri, atât prin relațiile sale cu alți artiști, precum Marcel 

Duchamp, Fernand Léger, Amedeo Modigliani sau Henri Rousseau, precum și 

prin propria sa operă de pionierat. Aspirația de a exprima esența subiectelor sale 

prin forme simplificate și predilecția sa pentru tradiții artistice, diferite de cele 

ale Europei Occidentale, l-au condus la noi abordări stilistice. În plus, modul său 

personal de a-și prezenta operele, punând accentul, în egală măsură, pe lucrarea 

http://www.timpromanesc.ro/opt-sculpturi-ale-lui-brancusi-expuse-la-renumitul-guggenheim-museum-din-new-york
http://www.timpromanesc.ro/opt-sculpturi-ale-lui-brancusi-expuse-la-renumitul-guggenheim-museum-din-new-york
http://icr.ro/pagini/lucrarile-lui-constantin-brancusi-expuse-la-muzeul-guggenheim-new-york
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sculptată, dar și pe soclu, precum și pe interconexiunea dintre lucrări, în relație 

directă una cu alta, în loc de a fi concepute ca entită ți independente, a inaugurat 

noi modalități de percepere și întelegere privind natura obiectului de artă„. 

De asemenea, Muzeul Solomon R. Guggenheim a început colecţionarea lucrărilor lui Brâncuşi, 

cu predilecţie, la mijlocul anilor 1950, sub conducerea celui de al doilea director al său, James 

Johnson Sweeney. La vremea când Sweeney îşi începea mandatul de director, colecţia era 

axată pe pictura „non-obiectivă”. Sweeney a extins în mod semnificativ politica de achiziţii a 

muzeului şi către alte genuri şi tehnici, şi, în special, către sculptură. 

Interesul Muzeului Guggenheim fată de Brâncuşi pe parcursul acelor ani a mers dincolo de 

priorităţile sale de colecţionare a operelor: în 1955, muzeul a organizat şi a găzduit prima 

expoziţie majoră a lui Brâncuşi.” (conform Guggenheim Museum website). 

Proiectul se înscrie în strategia ICR New York de celebrare, în 2017, a 141 de ani de la 

nașterea, respectiv de comemorare a 60 de ani de la moartea sculptorului Constantin 

Brâncuşi, direcţie majoră a strategiei multianuale a ICR pentru 2016 – 2019, precum şi a 

agendei de diplomaţie publică şi culturală a M.A.E. 

Marele eveniment expozițional deschide calea unei colaborări instituţionale pe termen lung 

între Institutul Cultural Român, prin reprezentanţa sa de la New York, și Guggenheim Museum. 

Website-ul Guggenheim Museum înregistrează anual cca. 6.000.000 (şase milioane!) de 

vizitatori virtuali, iar pragul muzeului este trecut, în fiecare an, de peste un milion de vizitatori 

(o medie de peste 80.000 vizitatori pe lună). 

 Sursă foto: oddcities 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GUVERNUL IA MĂSURI ÎN SCANDALUL ROMÂNCELOR EXPLOATATE LA MUNCĂ ÎN 

ITALIA 

https://www.realitatea.net/guvernul-ia-masuri-in-scandalul-romanilor-exploata-i-la-munca-in-italia_2042078.html 

 

Prim-ministrul Sorin Grindeanu a dispus efectuarea unei vizite de lucru comune a reprezentanţilor 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în Italia, în contextul 

informaţiilor despre existenţa unor cazuri de exploatare a cetăţenilor români aflaţi la muncă în 

regiunile Sicilia şi Calabria, se arată într-un comunicat al Executivului. 

Jurnaliştii de la Observer au realizat o investigaţie în care au dezvăluit coşmarul prin care trec mii 

de românce şi moldovence angajate în agricultură în sudul Italiei. 

Până la 7.500 de femei, majoritatea românce, trăiesc în condiţii de sclavie în ferme din sudul Italiei, 

potrivit estimărilor poliţiei, care subliniază că Ragusa este centrul exploatării în zonă, relatează 

săptămânalul The Observer. 

„Aceste femei lucrează ca sclave pe câmp şi ştim că sunt şantajate să întreţină relaţii sexuale cu 

proprietarii fermelor şi serelor, din cauza subjugării lor psihologice", a explicat comandantul 

Carabinieri din Sicilia, Guido Volpe. „Nu este uşor să investighezi sau să opreşti acest lucru, pentru 

că femeilor le este, în majoritatea cazurilor, prea frică să vorbească", a adăugat el. 

Premierul Sorin Grindeanu a declarat că "urmărește cu preocupare" situația românilor din Italia și 

așteaptă cu interes raportul reprezentanților Guvernului trimiși la fața locului. 

Misiunea menționată va avea loc între 15 şi 17 martie. Vor participa ministrul pentru Românii de 

Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, şi un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. 

Membrii delegaţiei vor avea întrevederi atât cu oficialităţile locale, cât şi cu reprezentanţi ai 

organizaţiilor de români aflaţi la muncă în Italia, precum şi cu cei din mediul asociativ implicaţi în 

apărarea drepturilor muncitorilor străini şi combaterea abuzurilor asupra acestora. 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni a lansat o consultare pe teme concrete privind cooperarea 

şi dialogul bilateral româno-italian, într-o întrevedere cu şeful misiunii diplomatice italiene la 

Bucureşti. 

Şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat luni că a inițiat demersuri pe lângă autoritățile 

https://www.realitatea.net/guvernul-ia-masuri-in-scandalul-romanilor-exploata-i-la-munca-in-italia_2042078.html
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italiene privind situația semnalată în presă referitoare la românce care ar fi fost abuzate la locul de 

muncă în Italia. 

 

Românce abuzate în Italia. Anunţ de ultimă oră al MAE 

MAE arată că are în atenție situația iar Consulatul României la Catania a contactat atât Procuratura 

din cadrul Tribunalului din Ragusa, cât şi Comandamentul Carabinierilor din Monreale — Provincia 

Palermo pentru informații suplimentare. 

Totodată, comandantul Carabinierilor din Monreale a precizat faptul că, "în declaraţia dată unei 

publicații, nu s-a referit la persoane de naţionalitate română". 

Consulatul României la Catania a solicitat o întrevedere cu prefectul din Ragusa, întâlnirea urmând 

să aibă loc în cursul acestei săptămâni. 

"Subliniem faptul că, până în acest moment, la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări 

de asistență consulară din partea unor cetățeni români afectați de aceste incidente", arată MAE. 

 

 

 

 

 

Sursă: realitatea.net 
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A FOST LANSATĂ ÎN DEZBATERE PUBLICĂ „METODOLOGIA DE ŞCOLARIZARE A 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT ŞI PARTICULAR 

ACREDITAT DIN ROMÂNIA” 

http://www.timpromanesc.ro/a-fost-lansata-in-dezbatere-publica-metodologia-de-scolarizare-a-romanilor-de-

pretutindeni-in-invatamantul-superior-de-stat-si-particular-acreditat-din-romania 

 

Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene a elaborat „Metodologia de 

şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat şi particular acreditat 

din România, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, începând 

cu anul universitar 2017-2018”. 

Astfel, documentul este lansat spre dezbatere publică partenerilor interesaţi, după care va fi 

aprobat prin Ordin de ministru, ulterior aprobării Hotărârii de Guvern privind cifra de şcolarizare 

pentru noul an şcolar/universitar. 

Potrivit metodologiei propuse, românii de pretutindeni pot studia în unităţi de învăţământ 

superior de stat şi particular acreditate din România în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. 

Totodată, Ministerul precizează că din categoria românilor de pretutindeni fac 

parte: persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de 

origine română şi 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, 

De asemenea, din această categorie mai fac parte şi românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu 

cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţeni români cu domiciliul stabil sau 

reşedinţa în străinătate. 

În document se menţionează că şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul 

superior de stat din România, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze 

provizoriu, a românilor de pretutindeni se realizează  astfel:  pe locuri de studii, fără plata 

http://www.timpromanesc.ro/a-fost-lansata-in-dezbatere-publica-metodologia-de-scolarizare-a-romanilor-de-pretutindeni-in-invatamantul-superior-de-stat-si-particular-acreditat-din-romania
http://www.timpromanesc.ro/a-fost-lansata-in-dezbatere-publica-metodologia-de-scolarizare-a-romanilor-de-pretutindeni-in-invatamantul-superior-de-stat-si-particular-acreditat-din-romania
https://www.edu.ro/metodologia-de-%C8%99colarizare-rom%C3%A2nilor-de-pretutindeni-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-superior-de-stat-%C8%99i-particular
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taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

fără bursă ( aceste două categorii realizându-se în baza ofertei de locuri a universităţilor de 

stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacității de şcolarizare , 

conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfăşura exclusiv în limba română); pe 

locuri de studii cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, 

în limita cifrei de şcolarizare aprobate de senatele universitare, în funcţie de capacitatea de 

şcolarizare. 

Candidații pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice 

române printr-o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare 

a identităţii culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din ţara de 

origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislaţiei în vigoare. 

În ceea ce privește anul pregătitor în limba română, Ministerul Educaţiei informează faptul că 

românii de pretutindeni declarați admiși la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, 

care nu cunosc limba română – pot opta pentru frecventarea anului pregătitor de limba 

română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Tot în acest context, românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în 

contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare 

(nivel minim B1), iar persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) 

sau acte de studii care atestă cel puțin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, 

într-o unitate/instituţie de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, vor fi 

exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba română. 

De asemenea, beneficiarii locurilor de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, 

respectiv ai locurilor de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă li se asigură 

urmatoarele facilităţi: finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba 

română şi bursă lunară, după caz;  finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe toată durata 

ciclului universitar la care a fost admis şi bursă lunară, după caz; finanţarea cheltuielilor de 

cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul M.E.N., în limita subvenţiei alocate; asistenţă 

medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potențial endemo-epidemic, 

în conformitate cu legislaţia internă în vigoare; transport în aceleaşi condiţii ca şi pentru 
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studenţii români, potrivit prevederilor legale. 

Bursele de studii se vor  acorda: 

a) studenţilor înmatriculați la studii universitare de licenţă şi master,  bursele fiind primite pe 

parcursul anului universitar şi în vacanţele legale, dar neacordându-se pe perioada vacanței 

de vară. In cazul în care studenții sunt reținuți la facultate pe timpul vacanţei de vară pentru 

activităţi curriculare sau în cazul în care există prevederi legale specifice, drepturile prevăzute 

la art. 14 se menţin. 

b) pentru doctoranzii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvență şi medicilor rezidenți, 

bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic. 

c) pentru cursanţii aflaţi la stagii de specializare, perfecționare postuniversitară, învăţământ 

postuniversitar în domeniul sănătate, bursa de studii se acordă pe perioada efectuării 

stagiului/perioada lunilor- bursă. 

d) încă 30 de zile după finalizarea studiilor universitare sau a învăţământului postuniversitar cu 

durata de cel puţin 1 an. 

În sursa citată, se mai menționează că românii de pretutindeni înmatriculaţi la studii în 

România au următoarele obligaţii:  să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale 

statului român; să respecte regulamentul intern al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea; 

să respecte prevederile prezentei metodologii care, în anumite situaţii, prevalează 

regulamentul intern al instituţiilor de învățământ superior; după obținerea vizei de studii, să se 

prezinte la instituţia de învățământ superior la care au fost admişi, în vederea înmatriculării; să 

se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

în vederea obţinerii permisului de şedere în România pe toată perioada studiilor. 

Așadar, în cazul încălcării prevederilor menţionate anterior, precum şi la propunerea instituţiilor 

de învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză. 

Informațiile suplimentare cu privire la dosarul de candidatură, etapele procedurii de admitere şi 

condiţiile de eligibilitate în ceea ce priveşte şcolarizarea la studii universitare de LICENŢĂ, 

MASTER şi DOCTORAT a românilor de pretutindeni se pot găsi pe site-ul Ministerului 

Educaţiei la acest link. 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.edu.ro/metodologia-de-%C8%99colarizare-rom%C3%A2nilor-de-pretutindeni-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-superior-de-stat-%C8%99i-particular
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PROIECT PILOT PROPUS ÎN ITALIA DE MINISTRUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI- 

CENTRU DE ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANELE ÎN DIFICULTATE 

http://www.timpromanesc.ro/proiect-pilot-propus-in-italia-de-ministrul-romanilor-de-pretutindeni-centru-de-

asistenta-pentru-persoanele-in-dificultate 

 

În prima zi a deplasării în Italia, în contextul recentelor cazuri de exploatare prin muncă a unor 

români semnalate de presă, delegația condusă de Andreea Păstârnc, ministrul Românilor de 

Pretutindeni,  a discutat cu reprezentanții ai autorităților locale şi experţi, cu reprezentanţi ai 

prefecturii şi ai primăriei din Catania – Italia, anunţă MRP. 

În discuţiile cu prefectul Silvana Riccio s-a punctat intensificarea cooperării bilaterale la nivel 

judiciar, al politicilor sociale şi egalităţii de șansă a cetățenilor europeni și al informării corecte 

cu privire la sistemul de drepturi şi libertăți specifice pieței forțelor de muncă în Italia. De 

asemenea, evaluarea fenomenului de „intermediari” (caporali) – interpuși în mod fraudulos 

între angajat și angajator, și extinderea campaniilor de informare a cetățenilor români aflați în 

Peninsulă pentru cunoașterea și conștientizarea riscurilor exploatării în muncă, a abuzurilor și 

a  traficului de persoane au fost subliniate de ambele delegații. În acest sens, s-a vorbit 

despre stabilirea unui plan concret de intervenție a autorităților specializate, române și italiene 

deopotrivă, asumat la nivel central şi regional, pentru supravegherea evoluția cazurilor 

anchetate, precum şi capacitatea de reinserție a persoanelor supuse abuzurilor. 

În acest context, s-a arătat că asociațiile românești din Italia pot oferi un sprijin important 

persoanelor aflate în dificultate. Această implicare activă trebuie să genereze la nivelul 

autorităților de la București identificarea unui mecanism optim de legitimare și recunoaștere ca 

şi contributori oficiali ai politicilor asumate de statul român în această materie. Informarea 

corectă şi oportună cu privire la legislația în domeniul muncii din Italia, la drepturi și îndatoriri 

ale cetățenilor români, la sistemul de asistență și protecție din partea autorităților române și 

italiene, pot contribui activ la limitarea cazurilor de abuzuri față de cetățenii români. 

Atât partea română, cât şi cea italiană au susţinut importanţa organizării unor campanii de 

informare coerente axată pe sistemul de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti în context european, 

accesul nediscriminatoriu la piaţa forţei de muncă, sistemul de drepturi şi obligaţii faţă de statul 

http://www.timpromanesc.ro/proiect-pilot-propus-in-italia-de-ministrul-romanilor-de-pretutindeni-centru-de-asistenta-pentru-persoanele-in-dificultate
http://www.timpromanesc.ro/proiect-pilot-propus-in-italia-de-ministrul-romanilor-de-pretutindeni-centru-de-asistenta-pentru-persoanele-in-dificultate
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pe teritoriul căruia își desfăşoară o activitate legală, precum şi riscurile asumate în situaţia 

încălcării normelor de drept. 

„O relație corectă și asumată a cetăţenilor români aflaţi în Italia cu autorităţile statului de 

origine poate contribui la prevenirea unor cazuri care îi vulnerabiliziează şi îi expun abuzurilor. 

Este foarte important să soliciți și să obții sprijin de la autoritatea statului al cărui cetățean ești, 

să cunoști drepturile și obligațiile pe care le ai, riscurile la care te expui dacă încalci legislația 

unei țări gazdă”, a declarat ministrul Andreea Păstârnac. 

Instituţionalizarea unor forme de educaţie civică a cetăţeanului român aflat pe teritoriul altui 

stat poate însemna înfiinţarea, cât mai urgentă, a unui centru de asistenţă pentru persoanele 

aflate în dificultate, vulnerabile la abuzuri. Un astfel de proiect pilot va reflecta capacitatea pro-

activă a autorităţilor de la Bucureşti, în sensul preocupărilor concrete pentru siguranţa 

cetățeanului român şi corecta lui informare. 

În acest context, reprezentanții autorităților române și italiene au subliniat importanța activării 

mecanismelor de participare democratică a cetățenilor organizați la nivel de asociații sau 

sindicate, în procesul de conștientizare a cetățenilor români aflați la muncă în Italia, în sensul 

cunoașterii fenomenului transfrontalier de „caporalat”. Autoritățile italiene au asigurat 

reprezentanții delegației române că depun toate eforturile legale și instituționale, urmând ca 

partea italiană să organizeze campanii de informare și atenționare cu privire la problematica 

riscurilor muncii la negru, a exploatării în câmpul muncii, abuzurilor psihologice şi fizice, 

traficului de persoane etc., începând cu Catania și Ragusa. 

Ministrul pentru românii de pretutindeni a asigurat partea italiană că în România există o 

campanie la nivel național de verificare a firmelor românești care aduc muncitori în Italia, iar 

ajutorul autorităților italiene în vederea continuității eforturilor este esențial. 

Reamintim că în perioada 15-17 martie, o delegație guvernamentală de la București, condusă 

de ministrul Românilor de Pretutindeni, Andreea Păstârnac, se află, în regim de urgență în 

Italia, după ce la sfârșitul săptămânii trecute presa internațională a readus în atenția cazuri 

grave de abuz şi exploatare prin muncă a unor cetățeni români, în majoritatea cazurilor fiind 

vorba despre femei care sunt supuse și abuzului sexual. 

Din delegație mai fac parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

19 

şi Justiţiei Sociale și Ministerului Afacerilor Externe (Consulatul Romaniei la Catania, 

Ambasada României la Roma). 

În urmă cu două zile, Comisia pentru romnii de pretutindeni din Senat a organizat o dezbatere 

privind situația gravă în care se află mai mulți români aflați la muncă în Sicilia, prilej cu care s-

a cerut realizarea unei foi de parcurs pentru monitorizarea și combaterea fenomenului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTERUL MUNCII SPUNE CĂ MONITORIZEAZĂ SITUAŢIA ROMÂNILOR DIN ITALIA, DAR 

NU ARE NICIO VINĂ 

http://www.timpromanesc.ro/ministerul-muncii-spune-ca-monitorizeaza-situatia-romanilor-din-italia-dar-nu-are-

nicio-vina 

Ministerul Muncii are în vedere situația semnalată de presa italiană și precizează că 

monitorizează, dinainte de apariția articolelor de presă, situația românilor care muncesc în 

Italia.Astfel, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, informează, în mod curent, 

cetăţenii români, prin intermediul consilierilor EURES şi al celor două help desk-uri din Târgu 

Jiu şi din Iaşi, dezvoltate prin proiectul “SAFE” şi dedicate Italiei, despre drepturile pe care le 

au la locul de muncă în Italia şi pune la dispoziție datele de contact ale sindicatelor şi 

instituţiilor de asistenţă italiene. 

Numai că, în general, cetățenii români şi-au găsit un loc de muncă în Italia prin cunoștințe, prin 

firmele private de mediere sau în mod direct de la angajator şi nu apelează la instituțiile 

publice. Astfel că, în domeniul agricol, EURES nu a mediat în ultimii trei ani niciun loc de 

muncă pentru Italia. 

ANOFM promovează oferte de locuri de muncă temporare în agricultură oferite de angajatori 

din Spania, Portugalia, Danemarca, cu care există o bună colaborare, locurile de muncă prin 

EURES fiind sigure, iar medierea gratuită. 

Mai mult, ANOFM a diseminat, în urma colaborării cu federaţia sindicală a lucrătorilor din 

agricultură “FLAI” din cadrul confederaţiei “CGIL” din Italia, un ghid bilingv (româno – italian) 

realizat de sindicat, referitor la drepturile şi formele de protecţie a lucrătorilor din agricultură. 

Materialul, publicat şi pe site, şi pe pagina oficială de Facebook a ANOFM, conţine informaţii 

utile cu privire la condiţiile de muncă şi drepturile stabilite de legislaţia italiană –

http://www.anofm.ro/ghid-bilingv-rom%C3%A2no-italian-privind-drepturile-%C5%9Fi-

protec%C5%A3ia-muncitorilor-angaja%C5%A3i-sezonieri-%C3%AEn-agric. 

Și anul trecut, reprezentanţi ai ANOFM şi ai MMJS au participat  la o dezbatere cu tema: 

„Crearea unui sistem partenerial public – privat pentru reprezentarea lucrători lor 

români din agricultură în Italia„, organizată la Bucureşti de Federația Națională a 

Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe, AGROSTAR, 

http://www.timpromanesc.ro/ministerul-muncii-spune-ca-monitorizeaza-situatia-romanilor-din-italia-dar-nu-are-nicio-vina
http://www.timpromanesc.ro/ministerul-muncii-spune-ca-monitorizeaza-situatia-romanilor-din-italia-dar-nu-are-nicio-vina
http://www.anofm.ro/ghid-bilingv-rom%C3%A2no-italian-privind-drepturile-%C5%9Fi-protec%C5%A3ia-muncitorilor-angaja%C5%A3i-sezonieri-%C3%AEn-agric
http://www.anofm.ro/ghid-bilingv-rom%C3%A2no-italian-privind-drepturile-%C5%9Fi-protec%C5%A3ia-muncitorilor-angaja%C5%A3i-sezonieri-%C3%AEn-agric
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împreună cu Blocul Național Sindical (BNS), unde a fost analizată situaţia delicată a 

cetăţenilor români care lucrează în agricultură în Italia şi posibilităţile de colaborare între 

sistemul public şi cel privat. 

Și reprezentanții Inspecției Muncii au făcut, săptămâna trecută, o vizită de studiu în această 

țară.  Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat, alături de un consilier din aceeași 

instituție au participat la un schimb de experiență și bune practici organizat de ministerul de 

resort, prin intermediul Inspecției Muncii italiene. 

Acțiunea a avut ca scop consolidarea cooperării şi cunoaşterea sistemului italian de inspecţie 

a muncii, în special metodele de inspecție, evaluarea riscurilor, controlul preventiv în IMM-uri, 

respectarea condițiilor de muncă ale lucrătorilor temporari şi cercetarea accidentelor de 

muncă. 

Împreună cu inspectorii de muncă italieni, s-au efectuat o serie de verificări la angajatorii din 

regiunea Lazio, ocazie cu care reprezentanții din România au constatat că firmele controlate 

aveau aproximativ 50% angajați cetățeni români, iar situațiile întâlnite nu arătau încălcări 

majore ale legii, per ansamblu. Totuși, omologii italieni, competenți să ia măsuri, au aplicat 

sancțiuni, în funcție de situația întâlnită. 

Însă, având în vedere că în Italia lucrează, în total, aprox. 1,5 milioane de cetățeni români, IM 

din România propune continuarea acestei colaborări cu instituția de profil din Italia. În plus, 

propune extinderea controalelor comune, în special în zona de sud a Italiei, unde au fost 

reclamate situații îngrijorătoare pentru lucrătoarele din România, precum și semnarea unui 

acord prin care controalele comune să aibă legitimitate  teritorială. 

În același timp, din informațiile furnizate în cursul acestui an  de reprezentanții FLAI Puglia, se 

conturează următoarele fenomene, la nivelul acestei regiuni: 

– din estimări, cu variație în funcție de perioada anului, în provincia Taranto se află circa 4.000 

de zilieri agricoli români. Comunități numeroase de muncitori sezonieri români au fost 

identificate și în provinciile Bari și Foggia. 

Condițiile şi relațiile de muncă, mai ales cele fără forme legale și cazurile de exploatare ale 

lucrătorilor români – cel mai frecvent cu complicitatea unor intermediari români – se află, în 

aceeași măsură, și pe agenda atașatului de muncă al Ambasadei României din Italia. 
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Demersurile autorităților române s-au concentrat pe stabilirea unui dialog cu instituțiile italiene 

pentru sporirea controalelor și informarea comunității românești cu privire la drepturile avute și 

la riscurile muncii fără forme legale. 

Acțiunile au vizat cu precădere zonele agricole din regiunile Campania, Calabria, Sicilia, 

Puglia, Basilicata, zone cu un potențial de risc ridicat în ceea ce privește respectarea 

drepturilor lucrătorilor în sectorul agricol, dar și Regiunile Abbruzzo și Lazio, considerate zone 

cu risc moderat. 

De exemplu, pe parcursul anului 2015, au avut loc o serie de întâlniri ale demnitarilor români şi 

ale reprezentanților Ambasadei României cu oficialitățile italiene din Regiunile Campania 

(Eboli), Basilicata (Potenza, Policoro) și Calabria (Cariati Marina, Crotone, Catanzaro, 

Rosarno, Reggio Calabria și Cosenza). 

De asemenea, au avut loc deplasări la Foggia, San Severo, Andria, Bari, Ginosa etc. și întâlniri 

cu muncitorii români şi cu consilierii regionali pentru muncă și imigrație de aici. 

Tot în 2015, în mai multe oraşe din Peninsulă a fost implementat de către MMJS un amplu 

program de informare privind mobilitatea forţei de muncă şi procedurile de angajare legale în 

Italia, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. Cu această ocazie au fost instalate 4 

infochioşcuri în zonele unde comunitatea de români înregistrează un număr mare, precum 

Foggia, Reggio Calabria, Napoli și L’Aquila. 

În același an, autoritățile române au vizitat Sicilia – localităţile Catania, Ragusa şi Vittoria – 

unde au discutat cu liderii federaţiei sindicale FLAI CGIL de la nivel naţional și local, precum şi 

cu cetăţenii români colaboratori ai sindicatului. 

În iunie 2016 a fost semnat un acord între FLAI CGIL și Inca, CNSLR Frăția, Agro-Frăția şi 

Agrostar, cele mai reprezentative sindicate din sectorul agricol din România, pentru a crea în 

țara de origine a lucrătorilor puncte de informare cu privire la condițiile de muncă, drepturi, 

contracte şi sosirea în Italia, chiar în scopul asigurării unei protecții mai eficiente a lucrătorilor 

români angajați în agricultură. 

Și atașatul pe probleme de muncă şi sociale din cadrul Ambasadei României în Italia 

monitorizează permanent situația în care se află cetățenii români aflați la lucru în diferite 

regiuni ale Italiei. 
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Acesta a participat alături de CNSLR Frăția și reprezentantul FSL Agro-Frăția, dar şi de o 

delegație a FLAI-CGIL la întâlniri cu reprezentanții autorităților locale și ai comunității de 

români din zona Campania – Salerno – Eboli – Battipaglia. CNSLR Frăția și FLAI-CGIL au 

încheiat un protocol de colaborare pentru ajutarea lucrătorilor români aflați la lucru în Italia, dar 

şi celor care s-au întors în România dar au încă de recuperat sume de bani de la fostul 

angajator. 

Chiar în perioada următoare, atașatul pe probleme de muncă şi sociale se va deplasa în zona 

Ginosa -Taranto pentru a identifica problemele punctuale cu care se confruntă angajații români 

şi pentru a discuta despre îmbunătățirea condițiilor de muncă şi de viață ale celor care 

locuiesc în această zonă a Italiei. 

Biroul atașatului pe probleme de muncă şi sociale a început deja demersurile pentru stabilirea 

unor întâlniri cu reprezentanții autorităților locale şi ai comunităților de români. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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„CUMPĂRAREA” DE VECHIME ÎN MUNCĂ ÎN ROMÂNIA 

http://www.romanul.eu/cumpararea-de-vechime-munca-romania/#axzz4bNqAdl2S 

 

Românii din străinătate şi nu doar ei se pot bucura până la 27 aprilie 2017 de posibilitatea de a 

„cumpăra” vechime în muncă în vederea pensionării. 

Cei care doresc să-şi completeze stagiul de cotizare pentru pensie în România trebuie să 

încheie astfel un contract cu Casa Teritorială de Pensii din România (până în 27 aprilie 2017) 

şi pot să plătească echivalentul vechimii de maximum cinci ani. 

Se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade încadrate în intervalul 

dintre data încheierii contractului de asigurare socială şi ultimii 5 ani dinaintea acestei date. 

Plata contribuţiei de asigurări sociale ar urma să fie făcută într-o singură tranşă sau în tranşe 

lunare. 

Pentru un total de cinci ani de vechime, românii interesaţi ar trebui să plătească aproximativ 15 

500 de lei. 

Această posibilitate a fost creată prin Decretul nr. 870/2016 pentru promulgarea Legii 

186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul 

public de pensii, apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 24.10.2016. 

Iniţiativa legislativă prevede că ”persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua 

plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de 

asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat 

acestuia”. 

 

Conform proiectului de lege: 

– „Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de 

calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată 

de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită 

efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.” 

– „Baza lunară de calcul prevăzută o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre 

http://www.romanul.eu/cumpararea-de-vechime-munca-romania/%23axzz4bNqAdl2S
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luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări 

sociale. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat prin hotărâre a 

Guvernului.” 

– „Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori 

câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar 

valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată. Cota de contribuţie de 

asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate este cea 

prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată”. 
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BADEA: PARLAMENTUL PROPUNE GUVERNULUI O FOAIE DE PARCURS PENTRU 

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR ROMÂNILOR DIN SUDUL ITALIEI 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/03/14/badea-parlamentul-propune-guvernului-o-foaie-de-parcurs-pentru-

solutionarea-problemelor-romanilor-din-sudul-italiei-16-44-54 

 

Comisia românilor de pretutindeni din Senat va propune Guvernului şi ministerelor cu atribuţii 

în domeniu o foaie de parcurs cu termene precise privind soluționarea problemelor lucrătorilor 

români din sudul Italiei (Ginosa, Puglia şi Sicilia), urmând ca în acest sens o delegaţie a 

Parlamentului României să se întâlnească cu parlamentarii italieni din Sicilia, a declarat marți 

senatorul Viorel Badea, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, ca o concluzie la o 

dezbatere pe această temă. 

"În urma discuţiilor pe care le avem cu autoritățile italiene, urmărim modul în care sunt 

plângerile care au fost făcute de cetăţeni. În cazul în care nu avem plângeri făcute de cetățenii 

români din zona respectivă, vom stabili o periodicitate a vizitelor, fie că e vorba de vizitele 

misiunilor diplomatice, fie că e vorba de vizitele parlamentarilor români. Intenţionăm să 

organizăm o delegaţie a Parlamentului României, să aibă discuţii directe cu parlamentarii 

sicilieni. Vrem să mergem chiar la firul ierbii, să ne întâlnim cu parlamentarii italieni şi 

împreună cu ei să stabilim ce avem de făcut, pentru că ei cunosc cel mai bine ce se întâmplă 

cu aceste companii care îi tratează în mod abuziv pe românii care locuiesc în Sicilia, în Puglia 

sau în oricare altă parte a Italiei", a precizat Badea. 

El a adăugat că această problemă nu este numai în Sicilia, Puglia sau Calabria, ci şi în 

Germania, iar o bună comunicare şi un parteneriat interinstituțional pe măsură — Guvern, 

Parlament și mediul asociativ — va putea "să dea o șansă" soluționării acestei probleme. 

"Situaţia, din punctul meu de vedere, este explozivă. Unul dintre invitații noştri care au fost 

audiați vorbeau chiar de venituri mai mari decât din traficul de persoane. În acest condiţii, noi 

considerăm că o bună comunicare şi un bun parteneriat interinstituțional — Guvern, Parlament 

şi mediul asociativ — va putea să ne dea o şansă să soluţionăm această problemă. Atât timp 

cât autoritățile italiene nu au reuşit să pună capăt acestui "caporalat" chiar pe teritoriul Italiei, 

autoritățile române cu siguranţă nu vor reuşi să rezolve problema. Însă, ceea ce putem să 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/03/14/badea-parlamentul-propune-guvernului-o-foaie-de-parcurs-pentru-solutionarea-problemelor-romanilor-din-sudul-italiei-16-44-54
https://www.agerpres.ro/politica/2017/03/14/badea-parlamentul-propune-guvernului-o-foaie-de-parcurs-pentru-solutionarea-problemelor-romanilor-din-sudul-italiei-16-44-54
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facem noi este să tragem un semnal de alarmă atât la nivel public în România, cât şi în relația 

noastră cu autorităţile italiene şi să monitorizăm şi să le dăm oamenilor încrederea că pot să 

comunice aceste situaţii", a arătat Badea. 

Senatorul a adăugat că în ultima vreme românii sunt implicaţi — mai ales în Puglia şi în 

Ginosa — unde au fost semnalate asemenea cazuri, menţionând că se impune ca ministerul 

român de Interne să ia măsuri pentru identificarea şi distrugerea acestor reţele de traficanţi de 

persoane. 

"Tocmai de aceea le-am atras atenția reprezentanţilor MAI că trebuie să-şi upgradeze 

prezența instituțională în Italia. Nu este nevoie, dacă numeşti un atașat de interne, să intervină 

în primul rând autorităţile italiene să ceară aşa ceva, poţi să o propui tu, iar autorităţile italiene 

vor fi de acord să ai un ataşat de interne. Ceea ce ne-a mirat şi pe noi şi tocmai din acest 

motiv i-am invitat pe cei de la MAI, cum este posibil ca cetăţeni români aşa-zişi caporali să nu 

poată să fie identificaţi şi să nu poată să fie identificată această reţea de trafic de persoane. De 

aceea noi așteptăm în primul rând de la MAI să ia măsuri în ceea ce priveşte identificarea 

acestor reţele de trafic şi distrugerea lor şi bineînțeles MAE să-şi upgradeze prezenţa sa la 

nivelul constituirii consulatelor generale, acolo unde sunt efectiv probleme cu românii de 

pretutindeni", a susţinut Badea. 

El a explicat că acest "caporalat", care a devenit deja sinonim cu traficul ilegal de persoane, 

este un intermediar care aduce practic cetăţenii, îi angajează ilegal la negru, le ia 

documentele, nu-i plătesc, le oferă tot felul de servicii contra cost, la preţuri "inimaginabile", în 

așa fel încât să poată dispune de munca cetăţenilor români. "Practic sunt nişte cămătari care îi 

servesc pe patronii de ferme italiene", a mai precizat senatorul. 

La dezbatere au participat, printre alţii, parlamentari, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, 

Andreea Păstârnac, reprezentante din România ale unor organizaţii din Italia. 
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