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TABĂRA DE PICTURĂ „PARCOVA” DESCHIDE PORŢILE CELEI DE-A XV-A EDIŢII 

http://www.timpromanesc.ro/tabara-de-pictura-parcova-deschide-portile-celei-de-a-xv-a-editii 

 

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Primăria comunei 

Parcova, Consiliul Raional Edineţ, Primăria orașului Edineţ, Asociaţia Culturală „Parcova-

Nova”, Primăria comunei Parcova, Primăria orașului Cupcini și Primăria comunei Trinca, 

sprijină organizarea Taberei de pictură „Parcova”, ediția a XV-a. 

Tabăra își deschide porțile în 17 august și se va încheia pe data de 25 august 2017. 

ICR Chișinău susține prezența artiștiștilor plastici Lucia Bîlba, Lucian Corneliu Agăleanu și 

Lucian Tudorache în cadrul evenimentului. Artistii plastici invitați vor susține prelegeri, vor 

participa la workshop-uri organizate în cadrul taberei și vor pregăti expoziția colectivă de bilanț 

al cărei vernisaj va avea locpe 26 august a.c., începând cu ora 11.00, la Centrul de Cultură din 

Cupcini. 

Devenită deja o tradiţie, Tabăra de pictură „Parcova” a căpătat valențele unui eveniment 

cultural de anvergură, care a intrat, prin străduinţa organizatorilor ei, în posesia unui 

patrimoniu valoros. Pe parcursul a celor 12 ani de desfăşurare a Taberei de Creaţie, 

patrimoniul cultural a fost îmbogăţit cu peste 200 lucrări semnate de artişti consacraţi proveniţi 

din ţări precum România, Republica Moldova, Rusia, Polonia, Belarus, Olanda, Franţa, 

Ucraina, ş.a. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/tabara-de-pictura-parcova-deschide-portile-celei-de-a-xv-a-editii
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INFORMAŢII UTILE DESPRE OBȚINEREA VIZEI DE LUNGĂ ŞEDERE ÎN ROMÂNIA DE 

CĂTRE BASARABENI ŞI DE CE DOCUMENTE ESTE NEVOIE, DACĂ AŢI FOST ADMIŞI 

LA STUDII ÎN ROMÂNIA 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/economic--social/25523-2017-08-17-09-58-58.html 

 

Ambasada României în Republica Moldova anunță că, pentru continuarea studiilor de către 

elevii și studenții din R. Moldova, declarați admiși la instituțiile de învățământ din România în 

cadrul sesiunii de admitere pentru anul universitar 2017-2018, este necesară obținerea unei 

vize de lungă ședere pentru studii - viza de tip „D", transmite Romanian Global News. 

Pentru a obține acest tip de viză, candidații declarați admiși se pot adresa Secției Consulare a 

Ambasadei de pe str. Grigore Ureche nr. 2 din Chișinău, de luni până vineri, între orele 8.00 -

12.00. În acest caz, NU este necesară programare prealabilă. 

Documentele necesare candidaților declarați admiși pentru eliberarea vizei de lungă ședere 

pentru studii de licență, sunt: 

• formular de viza tip D, completat online la adresa http://evisa.mae.ro, sau descărcat de la 

adresa http://chisinau.mae.ro 

• pasaport valabil (original şi copie); 

• buletin de identitate în orginal şi copie; 

• 2 fotografii color recente; 

• copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei; 

• certificat de naştere (original şi copie); 

• cazier judiciar (original şi copie); 

• asigurare medicală de călătorie pentru o perioadă de 90 de zile (original şi copie); 

• dovada mijloacelor de întreţinere – pentru studenţii admişi la studii fără bursă 

Documentele necesare candidaților declarați admiși pentru eliberarea vizei de lungă ședere 

pentru studii liceale, sunt: 

• formular de viza tip D, completat online la adresa http://evisa.mae.ro, sau descărcat de la 

adresa http://chisinau.mae.ro 

• paşaport valabil (original şi copie); 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/economic--social/25523-2017-08-17-09-58-58.html
http://www.evisa.mae.ro/
http://chisinau.mae.ro/sites/chisinau.mae.ro/files/110064_84400_formular_viza_tip_d.pdf
http://chisinau.mae.ro/sites/chisinau.mae.ro/files/110064_84400_formular_viza_tip_d.pdf
http://chisinau.mae.ro/sites/chisinau.mae.ro/files/110064_84400_formular_viza_tip_d.pdf
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• buletin de identitate în orginal şi copie; 

• 2 fotografii color recente; 

• copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei; 

• certificat de naştere (original şi copie); 

• cazier judiciar (original şi copie); 

• declaraţie notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul 

să-şi facă studiile în România (dacă este cazul), original şi copie; 

• declaraţie notarială din partea părintelui care nu însoţeşte minorul în România,din care să 

rezulte că este de acord ca acesta să se deplaseze în România însoţit de celălalt părinte. 

Pentru minorii care vor fi însoţiţi de alte persoane decât părinţii (rude de gradul I şi II, relaţie 

dovesită prin documente), se va prezenta acordul notarial al ambilor părinţi; 

• asigurare medicală de calatorie pentru o perioadă de 90 de zile (original şi copie); 

În cazul minorilor, părintele însoţitor sau persoana împuternicită notarial va trebui să solicite o 

viză de intrare în România, prezentând următoarele documente: 

• formular de viza tip A, B, C, completat online la adresa http://evisa.mae.ro sau descărcat de 

la adresa http://chisinau.mae.ro. În cazul în care este posesor al pașaportului biometric, nu 

este necesară viza de intrare în România, fiind suficientă doar o copie a pașaportului 

biometric); 

• pasaport valabil (original si copie); 

• 2 fotografii color recente; 

• copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei; 

• certificat de naştere (original şi copie); 

• copia certificatului de naştere al copilului; 

• asigurare medicala de călătorie (original şi copie); 

• dovada mijlocului de transport (copie după biletul de autocar, tren, avion sau actele 

autoturismului personal cu carte verde); 

• dovada mijloacelor financiare de întreţinere. 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNI DIN COMUNITĂŢILE ISTORICE, DIN DIASPORĂ ŞI DIN ŢARĂ, LA HRAMUL 

MĂNĂSTIRII ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DE LA IZVORU MUREŞULUI 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/25513-2017-08-16-11-04-47.html 

 

Români din comunitățile istorice și din diaspora, alături de sute de credincioși din țară, au 

participat marți, 15 august, la Izvoru Mureșului, la hramul Mănăstirii 'Adormirea Maicii 

Domnului', supranumită și mănăstirea românilor de pretutindeni, transmite www.agerpres.ro, 

preluat de Romanian Global News. 

Liturghia prilejuită de marea sărbătoare a fost oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu 

episcopul Covasnei și Harghitei, Andrei Moldovan, și cu episcopul vicar al Episcopiei Spaniei și 

Portugaliei, Ignatie Mureșanul. 

Unii dintre credincioși au venit îmbrăcați în port popular și mulți dintre ei aveau prins în piept 

tricolorul românesc. 

 

Reprezentanții românilor din comunitățile istorice și diaspora, care participă în aceste zile la 

lucrările Universității de Vară de la Izvoru Mureșului, s-au declarat emoționați că se află din 

nou la mănăstirea de la Izvoru Mureșului, unde au mărturisit că simt că au venit acasă și că nu 

mai sunt în minoritate. 

'Nu pot defini acest sentiment de pace, de liniște, de bucurie, dar una internă, în sufletul meu. 

Și când simți această energie pozitivă, această încărcătură de mare energie, nu ai altceva de 

spus decât că simți că ai căpătat o forță în plus pentru când te întorci acasă, să lupți și mai 

tare pentru menținerea culturii, limbii și identității naționale', a declarat Daniel Magdu, 

reprezentant al românilor din Voivodina, Serbia. 

Tot de acolo a venit și medicul Ion Omoran, care a declarat că sentimentul pe care îl simte 

când vine la Izvoru Mureșului este "un sentiment deplin, puternic și înălțător, de suflet împăcat, 

pentru că aici mă simt ca acasă și nu mă simt ca minoritate'. 

 

Tot din Serbia, dar din Timoc, acolo unde, timp de aproape două secole, românii nu au avut 

acces la slujbe în biserici în limba maternă, a venit Predrag Balașevici, care a declarat că un 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/25513-2017-08-16-11-04-47.html
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popor care nu se poate ruga la Dumnezeu în limba lui își poate păstra cu greu identitatea 

națională. 

"Cu gânduri frumoase, cu mare bucurie suntem în fiecare an la mănăstire, la Sărbătoarea 

Sfintei Maria. (...) Un popor care nu poate să se roage la Dumnezeu în limba lui, cu greu poate 

să își mențină identitatea. Noi, în biserică, vedem, în primul rând, posibilitatea să ne menținem 

ca români, să ne păstrăm cultura, tradiția noastră și să ne rugăm la Dumnezeu în limba 

română', a spus Predrag Balașevici. 

Un alt român timocean, Zavișa Jurj, a spus că întotdeauna se simte ca acasă la Izvoru 

Mureșului, iar după hramul casei aceasta este cea mai importantă sărbătoare din viața lui. 

"Ne simțim ca acasă, ne vedem cu frații noștri și plecăm cu o speranță că în anii ce vin va fi 

mai bine și situația noastră, a românilor timoceni, va fi mai bună', a spus Zavișa Jurj. 

 

La rândul său, Larisa Axinia, din Italia, a spus că mănăstirea de la Izvoru Mureșului este o 

candelă la care se roagă românii de pretutindeni. 

'Mănăstirea de la Izvoru Mureșului este izvor de duhovnicie și ușurare pentru pelerinul trecător, 

o candelă aprinsă în inima Ardealului, un loc de reculegere. Oriunde am trăi în lume, nu 

trebuie să uităm menirea noastră: de creștini și de români. Aceasta a devenit mănăstirea 

românilor de pretutindeni din țară și din afara granițelor țării, ținând cont că an de an venim 

aici, la Universitatea de Vară de la Izvoru Mureșului', a spus Larisa Axinia. 

Și episcopul Covasnei și Harghitei, Andrei Moldovan, i-a salutat și le-a mulțumit românilor de 

pretutindeni pentru permanentul lor efort de păstrare a identității naționale și i-a asigurat de 

toată dragostea și prețuirea sa. 

În predica rostită cu prilejul marii sărbători, episcopul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, 

Ignatie Mureșanul, a vorbit despre discreția și smerenia cu care Fecioara Maria a trăit, viața și 

biografia ei identificându-se cu viața lui Iisus. 

'Maica Domnului concentrează, întrupează tot ceea ce lumea asta mândră și agresivă a 

pierdut. Și anume: în Maica Domnului găsim compasiune, găsim smerenie, găsim delicatețe și 

foarte multă discreție. (...) Este o aproape o constatare banală că trăim într-o lume în care 

fiecare vrem să fim în prim planul vieții sociale, toți încercăm să ne exhibăm calitățile și, mai 
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grav decât atât, și lucrurile care nu țin de viața publică. (...) Astăzi asistăm la o inflație a tot cea 

ce înseamnă cuvânt, vorbim foarte mult și inconsistent. Noi, astăzi, vorbim enorm de mult, dar 

nu mai știm să dialogăm. Oamenii nu mai știu să comunice în nici un fel. Astăzi e o sărăcie, e 

un vid de conținut în ceea ce privește consistența a ceea ce transmiți. Maica Domnului ne 

învață, e atât de important, să știm când să vorbim și când să tăcem. De obicei tăcem când ar 

trebui să vorbim și vorbim când ar trebui să tăcem', a spus episcopul Ignatie Mureșanul. 

Acesta le-a transmis credincioșilor că, în lumea de astăzi, tinerii sunt manipulați și i-a îndemnat 

pe părinți să își crească copiii în credință, întrucât 'Biserica este locul unde îți trăiești credința 

și valorile și identitatea ca neam'. 

Mănăstirea de la Izvoru Mureșului, supranumită și mănăstirea românilor de pretutindeni, este 

ctitorie a fostului arhiepiscop al Covasnei și Harghitei, Ioan Selejan, actualmente mitropolit al 

Banatului, și a fost ridicată într-un timp record, de 22 luni. 

Primul hram al mănăstirii s-a oficiat la 15 august 1999, iar sfințirea a avut loc un an mai târziu, 

în prezența patriarhului de atunci, Teoctist. Mănăstirea este realizată în stil brâncovenesc și 

încântă nu numai prin frumusețea construcțiilor și prin zona superbă în care este așezată, ci și 

prin cea mai mare suprafață de pictură în frescă din România, dar și printr-un altar sculptat în 

lemn de păr sălbatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ZIUA LIMBII ROMÂNE, SĂRBĂTORITĂ LA STOCKHOLM 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-la-stockholm 

 

Pentru a marca Ziua Limbii Române şi în acest an ICR Stockholm organizează, în colaborare 

cu Ambasada României în Regatul Suediei, pe 21 august începând cu ora 18:00, o conferinţă 

şi o lectură publică de poezie ce se adresează, în principal, publicului românesc din Suedia. 

Programul este dedicat unora dintre cele mai reprezentative nume ale literaturii române. 

Programul face parte din strategia ICR de marcare a zilelor majore ale culturii române, care 

presupune o serie de evenimente organizate la reprezentanţele din străinătate ale Institutului 

Cultural Român. 

Cei doi invitaţi ai ICR Stockholm din acest an, profesorul Florea Firan, directorul editurii şi 

revistei „Scrisul Românesc” din Craiova şi Carmen Claudia Miloicovici, redactor şef la revista şi 

editura “Scrisul Românesc”, vor prezenta câteva din volumele lui Mihai Eminescu, Alexandru 

Macedonski, Tudor Arghezi, Marin Sorescu, cât şi aforisme ale lui Constantin Brâncuşi. Toate 

aceste volume sunt ediţii alcătuite, prefaţate şi editate de prof. Florea Firan la Scrisul 

Românesc. Va fi, de asemenea, prezentat numărul 8/2017 al revistei Scrisul Românesc ce 

conţine scrisori inedite ale lui Marin Sorescu. 

 Foto: ICR 

Revista „Scrisul Românesc“ a fost fondată în 1927, devenind prin structură, format şi 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-la-stockholm
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colaboratori o publicaţie culturală interbelică importantă, una dintre cele de renume din zona 

Olteniei. Între colaboratori se număra Tudor Arghezi, Ion Agârbiceanu, Gib I. Mihăescu, Cezar 

Petrescu, Vasile Voiculescu, Ion Pillat , C. Rădulescu –Motru, Lascarov-Moldoveanu, 

Al.Busuioceanu, Ion Dongozi. 

Conferinţa Spirite alese în cultura română a profesorului Florea Firan va fi urmată de o 

prezentare a activităţii editurii şi revistei Scrisul Românesc. 

De asemenea, publicul va avea ocazia să vizioneze o expoziţie cu reproduceri ale unor 

fotografii realizate de Carol Popp de Szathmáry la sfârşitul secolului al XIX-lea, înfăţişând 

mănăstiri şi biserici din Valahia. Albumul care conţine cele 30 de fotografii a intrat în colecţia 

Bibliotecii Naţionale a Suediei în 1903 prin donaţia Prinţului Eugen al Suediei (1865-1947). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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IN PRAG DE BREXIT, NUMARUL CETATENILOR UE CARE LUCREAZA IN UK E LA UN 

NIVEL RECORD. ROMANII CONTINUA SA VINA 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/in-prag-de-brexit-numarul-cetatenilor-ue-care-lucreaza-in-

uk-e-la-un-nivel-record-romanii-continua-sa-vina-1477541 

 

Numarul cetatenilor din Uniunea Europeana care lucreaza in Marea Britanie a atins un nivel 

record, pe fondul unei cresteri semnificative a numarului de bulgari si romani care si-au gasit 

locuri de munca aici. 

 

Datele oficiale publicate miercuri arata ca aproximativ 2,37 milioane de lucratori din UE se 

aflau in Marea Britanie in perioada aprilie-iunie a acestui an, in crestere cu 126.000 comparativ 

cu aceeasi perioada din 2016 si cel mai mare numar inregistrat in ultimele doua decenii, 

relateaza Financial Times. 

 

Aceste statistici sugereaza ca decizia Marii Britanii de a parasi Blocul comunitar in 2019 nu a 

avut inca un impact semnificativ asupra numarului de europeni care isi gasesc un loc de 

munca in tara insulara. 

 

Cifrele record se datoreaza partial unei cresteri accentuate a numarului de lucratori din 

Bulgaria si Romania, cu peste 25%, pana la 337.000 de persoane in ultimele 12 luni. Forta de 

munca din aceste doua tari a luat proportii de cand cetatenii lor au beneficiat de acces complet 

la piata din Marea Britanie, acum trei ani. 

 

In contrast, numarul angajatilor din alte opt tari din Europa Centrala si de Est, inclusiv Polonia, 

Lituania si Letonia - care au avut posibilitatea de a lucra in Marea Britanie de la aderarea la UE 

in 2004 - a scazut de la putin peste un milion, in al doilea trimestru al anului 2016, la 997.000 

in aceeasi perioada a acestui an. 

 

In timp ce datele nu indica ce locuri de munca au migrantii din UE, cercetarea efectuata de 

catre institutul britanic CIPD arata ca aproximativ o treime dintre cetatenii din cele zece tari din 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/in-prag-de-brexit-numarul-cetatenilor-ue-care-lucreaza-in-uk-e-la-un-nivel-record-romanii-continua-sa-vina-1477541
http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/in-prag-de-brexit-numarul-cetatenilor-ue-care-lucreaza-in-uk-e-la-un-nivel-record-romanii-continua-sa-vina-1477541
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Europa Centrala si de Est ocupa functii in domenii elementare precum curatenie, constructii si 

alimentatie, comparativ cu doar 10% in cazul lucratorilor britanici. 

 

Cel putin jumatate dintre lucratorii din Europa Centrala si de Est lucreaza mai mult de 40 de 

ore pe saptamana in Marea Britanie, iar o treime sunt supracalificati pentru ceea ce fac. 

 

"Acest lucru nu este surprinzator, avand in vedere ca economia britanica genereaza in 

continuare un numar mare de locuri de munca si ca salariile acordate lucratorilor romani si 

bulgari sunt inca semnificativ mai mari in comparatie cu cat ar primi in tara lor", a declarat 

Gerwyn Davies, analist britanic pentru piata muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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CUM AU AJUNS ROMÂNII PE LOCUL DOI ÎN LUME LA EMIGRAŢIE. MOTIVE ŞI 

CONSECINŢE 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/analize-interviuri/25524-2017-08-17-10-19-36.html 

 

Exodul românilor din ţară atinge cote alarmante. Cel mai recent raport al Organizaţiei 

Naţiunilor Unite (ONU) arată că ţara noastră este a doua într-un top mondial al migraţiei, după 

Siria, ţară lovită de un război civil. Specialiştii spun că în câţiva ani, România ar putea rămână 

fără forţă de muncă, scrie Sorin Ghica pe www.adevarul.ro, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Avem peste 3,4 milioane de români plecaţi la muncă în străinătate sau stabiliţi definitiv acolo 

cu tot cu familii, ceea ce plasează România pe poziţia a doua într-un top mondial al migraţiei. 

Cifrele vin de la Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) ai cărei reprezentanţi susţin că suntem 

întrecuţi doar de Siria, stat lovit de un război civil. În procente, diaspora reprezintă 17% din 

populaţia totală a României. 

 

Concret, potrivit ultimului raport ONU referitor la migraţie, cu date din 2015, România 

înregistrează a doua cea mai mare creştere a diasporei unei ţări. Mai exact, ţara noastră a 

înregistrat o creştere a migraţiei de 7,3% pe an, în timp ce pe primul loc este Siria cu 13,1% , 

iar pe locul trei Polonia, cu 5,1%. Experţii Naţiunilor Unite notează că România are cea mai 

accelerată creştere a numărului de migranţi într-un stat care nu s-a confruntat cu războiul. La 

rândul lor, românii consideră că sunt forţaţi să plece la muncă în străinătate pentru că şi-au 

pierdut locurile de muncă sau li s-au diminuat semnificativ veniturile, iar şanse reale pentru un 

trai decent ar mai avea doar în străinătate. 

 

Cine pleacă în străinătate 

Cei care emigrează sunt îndeosebi tinerii, fie că merg la studii sau la muncă, susţin specialiştii. 

O categorie aparte o constituie studenţii şi chiar elevii, recrutaţi de universităţile din Vest. 

 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/analize-interviuri/25524-2017-08-17-10-19-36.html
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„Ca profil, emigrantul român este un om tânăr, nu neapărat necalificat. Căpşunarii au fost un 

fenomen caracteristic primului deceniul de după 1989. Acum, pleacă foarte mulţi oameni 

calificaţi, cu studii superioare, care nu se pot realiza în România. Pleacă şi foarte mulţi studenţi 

şi chiar elevi. Sigur că motivul principal este cel economic. E clar, oamenii pleacă pentru că pot 

câştiga mai bine. Dar mai sunt şi alte motive ale plecării masive. Perspectiva de a face 

performanţă în carieră, de a se împlini profesional. Aici, mulţi se simt plafonaţi", a explicat, 

pentru „Adevărul", sociologul Mircea Kivu. 

 

Analistul politic Adi Zăbavă susţine că românii s-au adaptat uşor în ţările de adopţie, ceea ce a 

amplificat fenomenul migraţionist. „Este evident că argumentul economic primează în decizia 

celor mai mulţi români de a pleca în străinătate. Suntem un popor care se adaptează uşor, iar 

similarităţile culturale cu ţările de adopţie, precum Italia, Spania sau Franţa, au contribuit şi ele 

la exodul masiv. Vorbim de similarităţi pe care alte popoare din estul Europei nu le au", a 

explicat analistul. 

 

Potrivit acestuia, pe lângă factorul economic, cel politic a avut rolul său în exodul românilor 

peste graniţă. „Cu siguranţă, politicul a jucat un rol important, în sensul creării unor aşteptări 

mari. Nu vorbim neapărat de clasa politică în sine, ci de contextul politic. Monopolul aceloraşi 

politicieni cred că a fost şi este în continuare un factor de contribuţie în decizia de a emigra. 

Clasa politică a fost monopolizată de anumite partide prezente pe scena politică de la 

începutulanilor '90. Au fost doar nişte schimbări de cadre, dar fără noutăţi care să aducă o 

speranţă la nivel general. Corupţia şi birocraţia au contribuit şi ele la fenomenul migraţionist. 

Acest fenomen a creat un pod care a dus la această problemă majoră pentru România", spune 

analistul. 

 

De aceeaşi părere este şi sociologul Mircea Kivu, care consideră că politicul stă la baza tuturor 

deciziilor greşite. „Politicul este responsabil de cam tot ce se întâmplă. Vorbim de decizii 

politice greşite care au dus la o anumită situaţie. Lipsa de investiţii, lipsa de finanţare în 

educaţie, cercetare şi alte domenii importante şi-au spus cuvântul. Din păcate, nu văd 
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modificări care să schimbe lucrurile în bine. Chiar dacă unele salarii au mai crescut, ele sunt 

incomparabile cu veniturile din alte state", a mai spus specialistul. 

 

România rămâne fără forţă de muncă 

În ceea ce priveşte consecinţele pentru România, specialiştii spun că sunt dezastruoase. 

„Jumătate din populaţia activă din România a plecat în străinătate. Asta ne face să nu mai 

avem nicio rază de speranţă. Au fost ani în care resursa financiară trimisă în ţară de românii 

care muncesc în străinătate a ajutat foarte mult economia ţării, dar acest lucru se va termina. 

Practic, aceşti oameni vor avea din ce în ce mai puţine conexiuni cu ţara. În aceste condiţii, 

România va rămâne fără forţă de muncă. Acest lucru este foarte vizibil mai ales în judeţele din 

vestul ţării. Coroborat cu declinul demografic, migraţia populaţiei active va fi devastator pentru 

România. Practic, aceşti oameni, în loc să contribuie la PIB-ul României, contribuie la PIB-ul 

altor ţări. Oricine are o minimă cultură politică ştie că cea mai importantă resursă a unui stat 

este resursa umană", afirmă Adi Zăbavă. 

 

La rândul său, sociologul Mircea Kivu crede că situaţia se va înrăutăţi în viitor, pentru că piaţa 

muncii este una deschisă. „Piaţa de muncă este deschisă. În situaţia în care România se află 

pe ultimele locuri la cam tot, de la număr de kilometri de autostradă până la venituri salariale, e 

clar că forţa de muncă din România îşi va găsi loc pe alte pieţe", a explicat Mircea Kivu. 

 

Primii în UE la obţinerea cetăţeniei altui stat membru 

 

Românii sunt pe primul loc între naţiunile din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte obţinerea 

cetăţeniei altui stat membru UE, potrivit datelor Eurostat pentru anul 2015. Astfel, în 2015, 

peste 28.000 de români au obţinut cetăţenia altui stat membru al Uniunii Europene. Dintre 

aceştia, 50,7% şi-au luat cetăţenia italiană, 10,7% pe cea germană, iar 9,2% cetăţenia ungară. 

La mare distanţă în urma României, dintre ţările membre UE, este Polonia. Aproape 18.000 de 

polonezi au luat cetăţenia altui stat membru UE. Polonezii au preferat Germania (33,6%), 

Marea Britanie (21,1%), Suedia (13,2%). 
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Nouă români pe oră pleacă din ţară 

O analiză recentă arată că nouă români părăsesc în fiecare oră ţara, România pierzând anual 

echivalentul unui oraş de nivel mediu ca Slatina sau Tulcea. Specialiştii spun că anul acesta 

vor părăsi ţara alţi 85.000 de români şi că dacă românii ar râmâne, bugetul statului ar câştiga 

de pe urma lor jumătate de miliard de euro anual. Sociologii cred că stimularea natalităţii şi 

deschiderea graniţelor pentru străinii care vor să muncească aici ar putea fi soluţii pentru a 

acoperi deficitul de forţă de muncă. 
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FĂRĂ VIZĂ DUPĂ BREXIT 

http://www.timpromanesc.ro/fara-viza-dupa-brexit 

 

Cetăţenii statelor membre UE vor putea intra fără viză în Marea Britanie după Brexit, dar vor 

putea munci doar dacă vor îndeplini noile condiţii care ridică restricţii în faţa imigranţilor, 

anunţă The Guardian, citând un document oficial.Astfel, guvernul de la Londra doreşte ca toţi 

cetăţenii UE să poată intra ca şi până acum în Marea Britanie pentru turism, dar fără a putea 

râmâne pe termen nelimitat. Totodată, accesul imigranților pe piaţa muncii va fi mult îngreunat. 

De asemenea, documentul autorităţilor britanice urmează să fie făcut public la finalul acestui 

an. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/fara-viza-dupa-brexit
https://www.theguardian.com/politics/2017/aug/17/eu-citizens-no-visas-visit-uk-after-brexit
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TELVERDE-SOLVIT PENTRU SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR LEGATE DE 

DREPTURILE EUROPENE 

http://www.timpromanesc.ro/telverde-solvit-pentru-solutionarea-problemelor-legate-de-drepturile-europene 

 

O linie telefonică gratuită TELVERDE-SOLVIT funcționează începând de ieri pentru preluarea, 

pe cale informală şi cu celeritate, a problemelor generate de aplicarea necorespunzătoare a 

legislaţiei europene privind piaţa internă.Anunțul a fost făcut de ministrul delegat pentru Afaceri 

Europene, Victor Negrescu, în cadrul Comitetului de coordonare a Sistemului național de 

gestionare a afacerilor europene: 

”Ne dorim să arătăm că cetățenii români sunt protejați și că reacționăm atunci când există 

orice semnal că ei sunt trataţi incorect. TELVERDE-SOLVIT vine în întâmpinarea persoanelor 

fizice şi juridice ale căror drepturi dobândite prin calitatea de cetăţean al Uniunii Europene au 

fost încălcate într-un alt stat membru”, a declarat Victor Negrescu. 

Numărul 0800 672 507 poate fi apelat gratuit, din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă, de 

luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. 

SOLVIT îndeplineşte rolul de intermediar şi se ocupă de problemele transfrontaliere între o 

întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, acolo unde 

există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător. 

Termenul de soluționare a cererilor în cadrul SOLVIT este de zece săptămâni, iar serviciul 

este gratuit. 

În competența SOLVIT intră recunoaşterea calificărilor profesionale și a diplomelor în alte state 

membre, calcularea pensiilor și a indemnizațiilor de șomaj, înmatricularea autovehiculelor și 

permisele de conducere, obținerea permiselor de ședere, accesul la educație sau circulația 

capitalurilor și rambursările de TVA. 

SOLVIT este un mecanism creat și coordonat de Comisia Europeană în domeniul pieței 

interne, care funcţionează pe baza cooperării dintre cele 31 de centre constituite în cadrul 

administraţiilor publice ale Statelor Membre ale Uniunii Europene şi ale celorlalte trei state 

aparţinând Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein). Aceste centre 

formează reţeaua SOLVIT si sunt conectate prin intermediul unei baze de date online, aflată 

http://www.timpromanesc.ro/telverde-solvit-pentru-solutionarea-problemelor-legate-de-drepturile-europene
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sub coordonarea şi supravegherea Comisiei Europene. 

Fiecare plângere este gestionată de două centre SOLVIT: cel de origine (centrul SOLVIT fie 

din statul membru de cetățenie sau de stabilire, fie din statul membru care deține o legătură 

administrativă cât mai strânsă cu petentul) și cel responsabil (centrul SOLVIT din statul 

membru în care se află autoritatea publică care a încălcat legislația UE). Pe de altă parte, 

SOLVIT nu poate rezolva litigii între două firme sau problemele întâmpinate în calitate de 

consumator, dar nici nu gestionează plângeri la adresa instituţiilor Uniunii Europene. 

În 2016, SOLVIT s-a ocupat, la nivelul Uniunii Europene, de 2.414 cazuri. Centrele sale au 

lucrat în medie 59 de zile pentru gestionarea unui caz și au soluționat 89% din petiţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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EDIŢIA PILOT A ACADEMIEI UNESCO A TINERELOR FEMEI 

http://www.timpromanesc.ro/editia-pilot-a-academiei-unesco-a-tinerelor-femei 

 

Comisia Națională a României pentru UNESCO, având ca partener Institutul Cultural Român, 

organizează în perioada 23 – 29 august 2017, în București, ediția pilot a Academiei UNESCO 

a Tinerelor Femei, la care sunt invitaţi să participe tineri din peste zece state europene. 

Deschiderea oficială a evenimentului, la care vor lua parte reprezentanţi UNESCO, ai Institului 

Cultural Român, ai Corpului Diplomatic a acreditat la Bucureşti, miniştri, personalităţi ale lumii 

culturale, va avea loc miercuri 23 august a. c., orele 18.45, la sediul Institutului Cultural 

Român.Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, în 

noiembrie 2016, o parte din comisarii europeni au redactat o declarație comună în care este 

subliniată necesitatea lansării unei serii de acțiuni pentru anul 2017, în vederea combaterii 

tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor. Astfel, Comisia Europeană a dedicat 

anul 2017, anul eliminării violenței împotriva femeilor. 

În acest context, manifestarea face parte din proiectul UNESCO’s ACADEMY OF YOUNG 

WOMEN – The fight against Xenophobia, Extremism and Aggression, propus de Comisia 

Națională a României pentru UNESCO în august 2016 la Paris şi declarat eligibil pentru 

implementare în România, în 2017. 

Proiectul UNESCO oferă o altă perspectivă și soluții noi pe această temă, împărtășind idei 

pentru o egalitate de şanse reală pentru toţi, în toate domeniile, inclusiv cel al dezvoltării, 

având la bază respectul universal pentru toate drepturile omului, economice, sociale, culturale, 

civile şi politice, respectarea şi protecţia lor universală, ca factor fundamental pentru 

prevenirea şi eliminarea xenofobiei, extremismului şi agresiunilor de orice fel. Ediţia pilot a 

Academiei UNESCO a tinerelor femei se va concentra pe trei cursuri de formare, importante 

pentru demersul acestui eveniment: dorința de a contribui la stabilirea unei societăți bazate pe 

înțelegere și pe solidaritate, o societate a non-violenței, dialogului, cooperării și păcii. 

Primul curs de formare, susţinut de Andreea Buzec – manager de proiect, traininig şi 

consultant – se va axa pe modul de a crea pro-atitudini active față de extremism și violență de 

orice fel, de a crea parteneriate și rețele de solidaritate, de a valoriza diversitatea și 

http://www.timpromanesc.ro/editia-pilot-a-academiei-unesco-a-tinerelor-femei
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solidaritatea umană. 

Al doilea curs de formare susţinut de Rodica Precupeţu – expert independent în domeniul 

drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dialogului interetnic şi intercultural – 

se va axa pe educația interculturală, pornind de la ideea că, într-o globalizare rapidă a 

societăților, există încă obstacole și lacune culturale între grupuri de oameni și, de multe ori, 

diferențe care creează conflicte și chiar agresiune, ţinând cont şi de faptul că, din 2015, 

Bucureștiul este membru al proiectului-rețea Orașe Interculturale, derulat de Consiliul Europei. 

Al treilea curs de formare sustinut de Yannick Le Guern preşedinte şi fondator al companiei de 

inovatie, strategie, consultanţă şi comunicare politică B1-AKT şi Laura Petrache, fondator al 

Migrant Sustainable Integration Lab şi director B1-AKT – se va concentra pe comunicarea PR 

și organizare, fiind unul dintre principalele instrumente de facilitare a unui dialog deschis pentru 

combaterea xenofobiei, a discriminării și a violenței. 

Principalele rezultate ale proiectului vor fi sintetizate de participanţi și organizatori într-o revistă 

care va fi realizată bilingv, în timp real, în cadrul evenimentului. Aceasta va circula atât în 

format electronic, cât și tipărit, urmând să fie distribuită delegațiilor participante la Conferința 

Generală UNESCO de la Paris, din toamna acestui an (la care vor fi prezente delegaţii ale 

guvernelor din ţările membre UNESCO), precum şi la reprezentanţele Institutului Cultural 

Român din străinătate. În cadrul evenimentului se va desfăşura şi o sesiune specială dedicată 

celei de-a 9 ediţii a proiectului Metamorfoze, eveniment care-şi propune construirea de către 

tineri a unui spaţiu cultural comun în care să se regăseacă identitatea europeană. 

Lucrările Academiei UNESCO se vor desfăşura în perioada 24 – 28 august la Hotel Royal, iar 

închiderea oficială va avea loc luni, 28 august orele 18.00, la sediul Comisiei Naţionale a 

României pentru UNESCO, str. Cehov nr. 8. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SEDIU NOU LA PAŞAPOARTE. DE LUNI 

http://www.timpromanesc.ro/sediu-nou-la-pasapoarte-de-luni 

 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar șef de poliție Monica Dajbog, a 

susținut astăzi, la sediul MAI, o declarație de presă referitoare la situația de la Serviciile de 

eliberare a pașapoartelor.  

„Ministrul Afacerilor Interne, doamna Carmen Daniela Dan i-a convocat astăzi la sediul MAI pe 

directorul direcției generale de pașapoarte și pe directorul Direcției Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, împreună cu prefectul Capitalei. Tema discuțiilor a 

fost situația de la cele două direcții unde se înregistrează aglomerări mari de persoane. 

Doamna ministru a cerut explicații în legătură cu situația creată în zilele de 14 și 15 august, 

când o inițiativă menită să vină în sprijinul cetățenilor a fost umbrită de probleme 

organizatorice. Referitor la situația creată în zilele respective, facem următoarele precizări: 

Având în vedere numărul mare de programări pentru depunerea documentelor în vederea 

eliberării pașapoartelor, conducerea Direcției Generale de Pașapoarte a solicitat prefecturilor 

din întreaga țară să analizeze posibilitatea ca în zilele declarate libere, 14 respectiv, 15 

august, să fie deschise ghișee pentru preluarea documentelor. Pentru data de 14 august s-a 

stabilit program de lucru cu publicul, în vederea preluării de documente la serviciile publice 

comunitare din următoarele județe: Bacău, Caraș Severin, Cluj, Constanța, Galați, Iași, Ilfov, 

Mureș, Maramureș, Satu Mare, Teleorman, Vaslui și municipiul București – sediile din Pipera și 

Piața Amzei. 

Pentru data de 15 august, au avut program cu publicul serviciile publice comunitare din 

județele: Galați, Maramureș, Mureș și Vaslui. În cele două zile, la nivel național au fost preluate 

și prelucrate 2.478 de cereri. Precizez că în București, la sediul din Pipera, accesul publicului 

s-a făcut cu o întârziere de aproximativ 15 minute din cauza unor probleme de comunicare 

între conducerile celor două direcții care își desfășoară activitatea în respectiva clădire, cea de 

pașapoarte și de înmatriculări vehicule. 

Deși problemele cu accesul au fost remediate într-un interval de 15 minute, acestea au fost de 

natură să creeze disconfort cetățenilor care așteptau să depună documentele fapt pentru care 

http://www.timpromanesc.ro/sediu-nou-la-pasapoarte-de-luni
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directorii celor două direcții își cer în mod public scuze. 

Referitor la situațiile semnalate în legătură cu plata taxelor pentru eliberarea pașapoartelor 

precizăm că Trezoreria nu este în subordinea Ministerului Afacerilor Interne motiv pentru care 

conducerea Direcției Generale de Pașapoarte nu a putut dispune deschiderea ghișeelor pentru 

plata taxelor. Cetățenii au avut însă la dispoziție alte variante pentru plata taxelor: on-line, prin 

intermediul băncilor și la oficiul poștal aflat în proximitatea sediului din Pipera, unități care 

aveau program normal de lucru. 

În urma discuțiilor de astăzi, ministrul afacerilor interne a solicitat conducerii direcției generale 

de pașapoarte să actualizeze analiza privind măsurile concrete de extindere a infrastructurii și 

necesitățile de suplimentare cu personal care să deservească la capacitate maximă toate 

sediile din județele care se confruntă cu un număr mare de cereri. Termenul pentru realizarea 

acestei este de două zile. 

Totodată, doamna ministru a solicitat conducerii Direcției Generale de Pașapoarte să prezinte 

astăzi o soluție pentru reducerea aglomerației din sediul din Pipera. 

În ceea ce privește sediul din Pipera, unde se eliberează pașapoarte pentru cetățenii din 

București și din Ilfov, se creează aglomerație și din cauza faptului că cei mai mulți dintre 

cetățeni, inclusiv din alte județe, aleg să meargă la acest sediu în detrimentul celor de sector 

sau a sediului din Piața Amzei. 

Ca o comparație, vă pot spune că într-o zi normală de lucru la sediul din Pipera se prelucrează 

aproximativ 600 de cereri, în timp ce într-un sediu de sector se prelucrează puțin peste 100 de 

cereri. 

Astfel, avem rugămintea să ne sprijiniți în vederea popularizării adreselor sediilor de depunere 

documente și eliberare a pașapoartelor din sectoarele Capitalei, pentru ca cetățenii să 

cunoască toate sediile la care pot merge. Adresele respectivelor sedii se găsesc atât pe site-ul 

Direcției generale de Pașapoarte cât și pe site-ul Prefecturii Municipiului București. 

Acestea sunt: sectorul 1 – Piața Amzei – numărul 13, sectorul 3 – strada Ion Țuculescu – 

numărul 42B, sectorul 4 – Strada Străduinței numărul 1, sectorul 6 – Strada Virtuții numărul 1-

3. 

Aceste sedii din sectoarele Capitalei funcționează în regim normal și astăzi și vor funcționa 
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până vineri inclusiv. Ulterior, activitatea serviciilor din sectoare va fi preluată de sediul nou 

deschis într-un complex comercial din Capitală. Data estimată pentru inaugurare este 21 

august. În continuare  vor rămâne deschise ghișeele din Pipera și Piața Amzei. 

În noul centru vor funcționa 20 de ghișee, iar cetățenii vor avea posibilitatea de a plăti taxele 

necesare la oficiile bancare și poștale, atât în interiorul centrului comercial, cât și în 

proximitatea acestuia”, a transmis Monica Dajbog, într-o declaraţie de presă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DOCUMENTE DIASPORA. VIOREL BADEA: FĂRĂ INTERMEDIARI ÎN ELIBERAREA 

DOCUMENTELOR 

https://www.dcnews.ro/mobile/documente-diaspora-viorel-badea-fara-intermediari-in-eliberarea-

documentelor_554551.html 

 

Preşedintele Comisiei pentru românii din afara graniţelor din Senat, Viorel Badea, a anunţat joi 

seara, la Universitatea Izvoru Mureşului, iniţierea unui proiect de lege de eliminare a 

intermediarilor în eliberarea documentelor pentru românii din diaspora. 

'Dorim să iniţiem o propunere legislativă prin care să eliminăm intermediarii, samsarii în ceea 

ce priveşte procedurile de eliberare a documentelor pentru românii din diaspora. Al doilea pas 

este crearea unui birou unic pentru românii care vin să-şi obţină documentele, să le 

reînnoiască sau să le modifice, indiferent că e vorba de înmatriculări, RAR, certificate de 

naştere, transcriere, urmând ca al treilea pas să fie înregistrarea online pentru obţinerea 

acestor documente. În Occident , documentele se obţin în urma completării unor formulare 

electronice, se plăteşte o taxă minimă, de zece Euro, după care documentul se transmite prin 

poştă. La asta vrem să ajungem, pentru că ceea ce se întâmplă acum în România pentru 

obţinerea acestor documente este o misiune imposibilă, pentru că tu vii acasă, în concediu şi 

nu poţi obţine nici măcar un singur document', a declarat senatorul Viorel Badea.  

 

Acesta a arătat că 20 la sută din populaţia României nu mai trăieşte în ţară, iar fenomenul este 

unul îngrijorător şi reprezintă o vulnerabilitate în contextul în care şi sporul demografic este 

unul negativ.  

 

'Evoluţia fenomenului migrator este una extrem de îngrijorătoare. Nu numai că aceşti cetăţeni 

pleacă din ţară, ci duc cu ei competenţa, curajul şi, evident, posibilitatea de a ajuta economia 

românească să evolueze. Situaţia este extrem de gravă şi datorită faptului că forţa de muncă 

din România continuă să migreze şi către statele arabe, în ultimii cinci ani comunitatea 

românească din Emirate ajungând de la 1.000 la 10.000 de persoane', a spus Viorel Badea.  

Atragerea românilor în țară 

 

https://www.dcnews.ro/mobile/documente-diaspora-viorel-badea-fara-intermediari-in-eliberarea-documentelor_554551.html
https://www.dcnews.ro/mobile/documente-diaspora-viorel-badea-fara-intermediari-in-eliberarea-documentelor_554551.html
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Preşedintele Comisiei pentru românii din afara graniţelor din Senat a punctat faptul că este 

necesar, mai mult ca niciodată, să fie atraşi românii să revină în ţară şi în nici un caz 

descurajaţi prin proceduri birocratice complicate.  

 

'Cred că statul român ar trebui să se gândească foarte bine la viitorul României. Este necesar 

mai mult ca niciodată să îi atragem acasă pe români care trăiesc în afara României, dar nu cu 

declaraţii politice ci schimbând fundamental contextul socio-economic şi infrastructura din 

România', a spus Viorel Badea.  

 

Liderii unor asociaţii ale românilor din Italia şi Spania, prezenţi la lucrările Universităţii de la 

Izvoru Mureşului au prezentat problemele cu care se confruntă în ţările în care trăiesc, printre 

acestea numărându-se birocraţia excesivă în obţinerea documentelor de identitate româneşti, 

'motiv pentru care deseori românii preferă să renunţe la cetăţenia română' sau se declară 

români cu domiciliul stabil în străinătate, pierzându-şi astfel cartea de identitate românească. 

De asemenea, românii sunt nevoiţi să lucreze la negru, în condiţii inumane, nu sunt plătiţi 

pentru munca prestată şi sunt nevoiţi să se adreseze sindicatelor pentru recuperarea salariilor, 

în unele situaţii firmele pentru care lucrează nu plătesc contribuţiile la bugetul de stat pentru 

pensie şi alte drepturi pe care ar trebui să le aibă, relatează Agerpres. 
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