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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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DELEGAŢIA MRP A AJUNS ÎN SERBIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/delegatia-mrp-a-ajuns-in-serbia/ 

 

În perioada 19 – 21 ianuarie 2019, delegaţia MRP a ajuns în Serbia, prilej cu care au avut loc 

consultări cu profesori,  reprezentanţi ai mediului asociativ din Vârşeţ şi Zajecar, precum şi  

întâlniri cu mai multe entităţi locale, între care reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Minorităţii 

Naţionale Române (CNMR), din Vârşeţ, întâlnire cu Bojan Aleksandrovici, Vicar al Timocului şi 

preoţii români din Serbia de Răsărit la sediul Vicariatului Bisericii Ortodoxe Române din 

Negotin. Totodată, cu ocazia acestei deplasări a fost vizitat şi lăcaşul de cult din Malainiţa. 

 

În egală măsură, ca parte a deplasării, secretarul de stat Victor Alexeev a avut întrevederi la 

sediul CNMR, la Casa Butoarcă, având ca participanţi persoane din cadrul mediului asociativ 

românesc, ai mass-media, ai confesiunilor religioase, precum şi ai şcolilor cu predare în limba 

română. În acest context, reprezentanţii MRP au prezentat Ghidul Beneficiarului 2019, alături 

de Documentarul aferent acordării de finanţări nerambursabile, acestea stipulează condiţiile în 

baza cărora se pot accesa finanţări nerambursabile pentru proiecte şi conţin întreaga 

documentaţie care este necesară în procesul de evaluare. Înţelegerea prevederilor Ghidului şi 

a mecanismelor de acordare a finanţărilor nerambursabile este esenţială pentru realizarea cu 

succes a proiectelor dedicate românilor din afara graniţelor, iar MRP îşi doreşte ca în acest an, 

cu deosebite valenţe europene, să aibă un număr cât mai mare de proiecte din toată lumea. 

 

În egală măsură, vizita a oferit cadrul unui dialog constructiv, pe teme de interes comun, cu 

participanţii la sesiunile de informare, acest lucru fiind important pentru MRP în contextul 

oferirii de sprijin pentru comunităţile de români din afara graniţelor. S-au mai derulat sesiuni de 

informare şi la Bor, Petrovac na Mlavi, precum şi la sediul consulatului din Vârşeţ. 

 

Elemente suplimentare: În perioada 14-23 ianuarie 2019 o delegaţie a MRP condusă de 

http://www.mprp.gov.ro/web/delegatia-mrp-a-ajuns-in-serbia/
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secretarul de stat Victor Alexeev s-a deplasat în Ucraina, Ungaria, Serbia şi Republica 

Moldova pentru a prezenta Ghidul Beneficiarului 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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GHIDUL BENEFICIARULUI MRP 2019, PREZENTAT ŞI ÎN BULGARIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/ghidul-beneficiarului-mrp-2019-prezentat-si-in-bulgaria/ 

 

În perioada 22 – 23 ianuarie 2019, delegaţia MRP formată din secretarul de stat Victor Alexeev 

şi Radu Cosma, şef serviciu Acţiuni pentru comunităţile istorice, a ajuns în Bulgaria, la Vidin şi 

la Sofia. 

 

În prima parte a vizitei de lucru au avut loc întrevederi cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, 

respectiv cu primarul oraşului Vidin, Ognyan Tsenkov, şi cu prefectul adjunct al regiunii Vidin, 

Lachezar Popivanov. Au urmat întâlniri cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc, între 

care Asociaţia Vlahilor din Bulgaria şi organizaţia „AVE”- Uniunea Etnicilor Români din 

Bulgaria, pe tema depunerii de proiecte cu finanţare nerambursabilă la MRP, prezentându-se 

pe larg mecanismele prin care se pot obţine fonduri în beneficiul menţinerii şi promovării 

identităţii româneşti peste hotare. La sediul AVE din Vidin au avut loc discuţii aplicate cu 

profesori, tineri, copii, etnici români care au subliniat necesitatea dezvoltării cursurilor în limba 

română şi dorinţa de a avea mai multe materiale didactice. 

 

De asemenea, demnitarul român a avut întâlniri cu liderul Asociaţiei Aromânilor din Dupniţa, 

Nikola Costov, dar şi cu liderul Asociaţiei Aromânilor din Sofia, Toma Kiurkciev, pe care i-a 

încurajat să demareze iniţiative comune, menite să stimuleze coeziunea mediului asociativ. S-

a insistat pe înţelegerea adecvată a metodologiei şi a documentaţiei necesare pentru 

îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate în procesul de depunere al proiectelor la MRP. Totodată, 

secretarul de stat a vizitat sediul Asociaţiei Aromânilor din Sofia şi a discutat cu membrii 

prezenţi despre nevoile acestora şi despre modalităţile prin care statul român le poate veni în 

sprijin. 

 

Un rol esenţial în transmiterea valorilor şi obiceiurilor româneşti este reprezentat de 

http://www.mprp.gov.ro/web/ghidul-beneficiarului-mrp-2019-prezentat-si-in-bulgaria/
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spiritualitate, ca atare, la Sofia a fost vizitată şi Biserica românească ortodoxă „Sfânta Treime”, 

un lăcaş de cult care uneşte românii din Bulgaria. 

 

Campania de informare continuă în perioada următoare cu o deplasare în Republica Moldova, 

la Chişinău şi Bălţi, şi în Ucraina, la Odesa şi Ismail. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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CAMPANIA DE INFORMARE PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE A AJUNS ÎN 

TORONTO 

http://www.mprp.gov.ro/web/campania-de-informare-privind-fondurile-nerambursabile-a-ajuns-in-toronto/ 

 

Ieri, 22 ianuarie a.c., Campania de informare privind fondurile nerambursabile demarată de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) a ajuns în Toronto, oraş care găzduieşte una 

dintre cele mai importante comunităţi româneşti din America de Nord. 

 

În cadrul întâlnirii organizate cu sprijinul @Consulatului General al României la Toronto, 

reprezentantul MRP le-a făcut cunoscute membrilor mediului asociativ românesc, clerului 

precum şi ai şcolilor româneşti din teritoriu, proiectele MRP pentru anul 2019, liniile principale 

de activitate ale ministerului şi condiţiile în care pot beneficia de finanţare nerambursabilă. În 

comunitatea din zonă există un interes major pentru accesarea fondurilor MRP, în vederea 

înfiinţării în teritoriu a unui centru cultural românesc. 

 

Această campanie este dedicată românilor de peste hotare şi are drept scop informarea 

membrilor comunităţii româneşti cu privire la modalităţile prin care pot obţine fonduri 

nerambursabile MRP cât şi paşii pe care trebuie să îi urmeze în vederea depunerii unor 

proiecte eligibile. 

 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/campania-de-informare-privind-fondurile-nerambursabile-a-ajuns-in-toronto/
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Miercuri, 23 ianuarie, sesiunea de informare va avea loc în Montreal, fiind ultima desfăşurată 

pe continentul american. În luna februarie campania va continua şi în alte ţări cu semnificative 

comunităţi de români. (Descarcă calendarul deplasărilor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gpv.ro 
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SESIUNI DE FORMARE ÎN GERMANIA, OLANDA, DANEMARCA, NORVEGIA, SUEDIA ŞI 

FINLANDA PRIVIND ACCESAREA DE FONDURI MRP 

http://www.mprp.gov.ro/web/sesiuni-de-formare-in-germania-olanda-danemarca-norvegia-suedia-si-finlanda-

privind-accesarea-de-fonduri-mrp/ 

 

 Reprezentanţi ai asociaţiilor şi parohiilor româneşti din Germania, Olanda, Danemarca, 

Norvegia, Suedia, Finlanda, Grecia şi Cipru au participat în perioada 17 – 22 ianuarie a.c. la 

sesiunile de informare cu privire la finanţarea de proiecte din fonduri nerambursabile oferite de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, sesiuni coordonate de secretarul de stat Lilla 

Debelka. 

 Întâlnirile s-au derulat la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României 

în aceste state şi fac parte din ampla campanie derulată de MRP pentru ca de aceste fonduri 

nerambursabile să poată beneficia cât mai multe organizaţii ale românilor de pretutindeni. 

Astfel, secretarul de stat Lilla Debelka a avut întrevederi cu mediul asociativ românesc, cu 

reprezentanţii mass-media în limba română, ai clerului precum şi ai şcolilor româneşti. 

Demnitarul a prezentat în detaliu liniile de finanţare pe care ministerul le pune la dispoziţie în 

2019, precum şi elementele cele mai importante din Ghidul beneficiarului. 

 În perioada următoare, secretarul de stat va mai desfăşura sesiuni de informare în  

Austria şi Franţa. 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/sesiuni-de-formare-in-germania-olanda-danemarca-norvegia-suedia-si-finlanda-privind-accesarea-de-fonduri-mrp/
http://www.mprp.gov.ro/web/sesiuni-de-formare-in-germania-olanda-danemarca-norvegia-suedia-si-finlanda-privind-accesarea-de-fonduri-mrp/
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#ROMÂNIA2019.EU/GERMANIA: EXPOZIŢIE A MAESTRULUI SILVIU ORAVITZAN ŞI 

MUZICĂ CU VIOLONCELISTUL VALENTIN RĂDUŢIU, LA GALA DE LANSARE A 

PREŞEDENŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UE 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/23/romania2019-eu-germania-expozitie-a-maestrului-silviu-

oravitzan-si-muzica-cu-violoncelistul-valentin-radutiu-la-gala-de-lansare-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue--

245615 

 

La Berlin are loc miercuri lansarea Preşedinţiei Românei la Consiliul UE, cu o Gală a culturii 

române organizate de Ambasada României în Germania, având ca protagonişti două nume de 

referinţă ale culturii române, din generaţii diferite, ca semn al coeziunii şi coparticipării 

diferitelor generaţii de artişti la ceea ce numim patrimoniul cultural comun european, 

informează Ambasada României la Berlin într-un comunicat de presă. 

 

Cu această ocazie va fi vernisată expoziţia Lumină şi jertfe a maestrului Silviu Oravitzan. 

Potrivit sursei citate, după o serie impresionantă de expoziţii realizate în străinătate, în Franţa, 

Germania, Marea Britanie, SUA, Elveţia, Austria, Grecia, Ungaria ş.a., maestrul Oravitzan 

revine, după mai mulţi ani, în Germania cu o mare expoziţie care vorbeşte despre lumina de 

filiaţie taborică şi noema gesturilor ce zidesc prin puterea jertfei creatoare. Apreciat de Sergiu 

Celibidache, care îl considera un alter-ego absolut, ce vorbeşte prin imagini şi nu prin sunete 

("Oravitzan s-a întâlnit cu Dumnezeu chiar dacă el sau noi nu suntem conştienţi de asta"), dar 

şi de Emil Cioran ("Silviu Oravitzan, un mare artist"), maestrul Oravitzan vine la întâlnirea cu 

publicul berlinez cu o amplă expoziţie de rememorare a temei creaţiei şi a umbrei sale 

nelipsite, jertfa. 

 

Din generaţia tânără de muzicieni români, violoncelistul Valentin Răduţiu este unul dintre cei 

mai preţuiţi şi valoroşi artişti la nivel internaţional, câştigând multe premii de prestigiu, între 

care Premiul I la Concursul Karl Davidov, de la Riga (2008), şi Premiul II la Festivalul Enescu, 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/23/romania2019-eu-germania-expozitie-a-maestrului-silviu-oravitzan-si-muzica-cu-violoncelistul-valentin-radutiu-la-gala-de-lansare-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue--245615
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/23/romania2019-eu-germania-expozitie-a-maestrului-silviu-oravitzan-si-muzica-cu-violoncelistul-valentin-radutiu-la-gala-de-lansare-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue--245615
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/23/romania2019-eu-germania-expozitie-a-maestrului-silviu-oravitzan-si-muzica-cu-violoncelistul-valentin-radutiu-la-gala-de-lansare-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue--245615
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Bucureşti (2012). Valentin Răduţiu a susţinut concerte alături de Filarmonica de Camera din 

Munchen, Orchestra Simfonică MDR, Orchestra Simfonică a Bayerischen Rundfunks, 

Orchestra Naţională Simfonică Letonă, Filarmonica de tineret din Munchen sau Orchestra 

Simfonică de Tineret a lumii. Participarea sa la Gala culturii române din Berlin va oferi o 

meditaţie muzicală pe aceleaşi teme fundamentale, pe partiturile inegalabile ale lui J.S. Bach. 

 

Amfitrionul Galei este ambasadorul Emil Hurezeanu, alături de care vor participa prof. dr. Radu 

Preda, preşedinte al IICCMER, prof. dr. Marilen Pirtea, rector al Universităţii de Vest din 

Timişoara, şi prof. dr. Mădălin Bunoiu, prorector al aceleiaşi universităţi. Vor participa la acest 

eveniment ambasadori şi reprezentanţi ai mediului diplomatic, personalităţi din mediile 

instituţionale şi cultural-academice din Berlin, alături de reputaţi membri ai diasporei române şi 

ai etnicilor germani originari din România.  

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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MRP SALUTĂ ACTIVAREA MECANISMELOR EUROPENE ÎN CAZUL LEGISLAŢIEI DIN 

AUSTRIA PRIVIND PRESTAŢIILE SOCIALE 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-saluta-activarea-mecanismelor-europene-in-cazul-legislatiei-din-austria-privind-

prestatiile-sociale/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a luat notă de decizia Comisiei Europene de a 

deschide împotriva Austriei procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor (infringement) 

în speţa indexării alocaţiilor pentru copii. 

 

MRP salută faptul că mecanismele şi instituţiile Uniunii Europene acţionează în spiritul echităţii 

şi al tratamentului egal, principii pe care se bazează piaţa unică europeană. Ministerul îşi 

exprimă încrederea că procedurile legale prevăzute în asemenea situaţii vor duce la o 

soluţionare a acestui dosar care, aşa cum MRP a semnalat deja, este unul la nivel european şi 

cere o rezolvare la nivel european. 

 

Prin această decizie, Comisia Europeană confirmă că legea intrată în vigoare la 1 ianuarie 

2019 în Austria, prin care se reduc alocaţiile copiilor cetăţenilor europeni care lucrează în 

această ţară, în funcţie de statul de rezidenţă al copiilor, încalcă normele UE în materie de 

securitate socială, precum şi principiul egalităţii de tratament aplicat lucrătorilor care sunt 

cetăţeni ai unui alt stat membru, în ceea ce priveşte beneficiile sociale şi fiscale (Regulamentul 

UE nr. 492/2011). 

 

Pentru cetăţenii români aflaţi în Austria şi care au copiii în România, măsura a însemnat 

reducerea cu aproximativ 50% a alocaţiilor primite. 

 

MRP va continua să trateze cu prioritate situaţia românilor din Austria afectaţi de indexarea 

alocaţiilor pentru copii, precum şi demersurile şi procedurile iniţiate de forurile europene. 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-saluta-activarea-mecanismelor-europene-in-cazul-legislatiei-din-austria-privind-prestatiile-sociale/
http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-saluta-activarea-mecanismelor-europene-in-cazul-legislatiei-din-austria-privind-prestatiile-sociale/
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Guvernul României a adus tema în atenţie la nivelul UE şi a insistat pe găsirea unor soluţii 

care să nu discrimineze şi care să respecte valorile comune europene. România, din postura 

de mediator conferită de deţinerea Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, va 

acţiona ca un promotor al dialogului şi al unei soluţii comune în acest dosar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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FRANŢA: COD PORTOCALIU DE NINSOARE, AVALANŞE ŞI POLEI 

https://www.timpromanesc.ro/franta-cod-portocaliu-de-ninsoare-avalanse-si-polei/ 

 

Meteo France a emis un cod portocaliu de ninsoare şi polei pentru 29 de departamente din 

nordul şi centrul ţării, iar patru departamente din Sud-est sunt sub cod portocaliu de avalanşe. 

În conformitate cu datele transmise de autorităţile locale, ca urmare a ninsorilor din ultimele 

ore, în regiunea Ile-de France, circulaţia rutieră pe şoseaua RN118 este închisă pentru 

camioanele de peste 3,5 tone. De asemenea, în diferite porţiuni ale şoselelor din zonele 

afectate de ninsori, circulaţia este îngreunată. Având în vedere fluctuaţiile de trafic din cauza 

condiţiilor meteorologice deosebite, care, potrivit Meteo France, vor continua până în ziua de 

23 ianuarie 2019, se recomandă cetăţenilor români să consulte situaţia drumurilor pe paginile 

Internet care oferă informaţii în timp real: https://www.vinci-autoroutes.com/fr/autoroutes-

temps-reel; 

 

http://www.v-traffic.com/?c=fr&uil=fr ; 

 

https://www.viamichelin.fr/web/Trafic ; 

 

https://www.moncoyote.com/fr/info-trafic-paris.html . 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Paris: +33147052966 şi +33147052755, apelurile fiind redirecţionate către Centrul 

de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către 

operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

 

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă: misiunea diplomatică a 

https://www.timpromanesc.ro/franta-cod-portocaliu-de-ninsoare-avalanse-si-polei/
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României în Republica Franceză: +33680713729, Consulatul General al României la Marsilia: 

+33610027164, Consulatul General al României la Lyon: +33643627736 şi Consulatul General 

al României la Strasbourg: +33627050022. 

 

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

http://strasbourg.mae.ro, http://lyon.mae.ro, www.mae.ro, www.meteoalarm.eu şi reaminteşte 

faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia 

„Călătoreşte în siguranţă” (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GUVERNUL BRITANIC VA ELIMINA TAXA DE 65 DE LIRE STERLINE PERCEPUTĂ 

CETĂŢENILOR COMUNITARI CARE SOLICITĂ STATUTUL DE REZIDENT PERMANENT 

https://www.timpromanesc.ro/guvernul-britanic-va-elimina-taxa-de-65-de-lire-sterline-perceputa-cetatenilor-

comunitari-care-solicita-statutul-de-rezident-permanent/ 

 

Guvernul britanic va elimina taxa de 65 de lire sterline percepută cetăţenilor comunitari care 

solicită statutul de rezident permanent, a anunţat luni premierul Theresa May, citată de agenţia 

EFE, transmite Agerpres. 

 

Taxa, care va fi eliminată începând din data de 30 martie, când va începe efectiv procesul de 

legalizare a statutului cetăţenilor comunitari care doresc să rămână în Regatul Unit după 

Brexit. Cei care până atunci vor fi plătit deja această taxă în faza preliminară a acestui proces, 

lansată luni, urmează să primească banii înapoi. 

 

În Regatul Unit al Marii Britanii trăiesc aproape 3,5 milioane de cetăţeni ai altor state din 

Uniunea Europeană. Aceştia trebuie să solicite statutul de rezident permanent (aşa-numitul 

”settled status“) pentru a putea munci în continuare în ţară şi pentru a beneficia de asistenţa 

socială, după ce Marea Britanie nu va mai fi membră a UE. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/guvernul-britanic-va-elimina-taxa-de-65-de-lire-sterline-perceputa-cetatenilor-comunitari-care-solicita-statutul-de-rezident-permanent/
https://www.timpromanesc.ro/guvernul-britanic-va-elimina-taxa-de-65-de-lire-sterline-perceputa-cetatenilor-comunitari-care-solicita-statutul-de-rezident-permanent/
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Guvernul britanic a lansat luni aplicaţia mobilă cu ajutorul căreia cetăţenii europeni stabiliţi în 

Regatul Unit pot solicita reşedinţa permanentă după Brexit. 

 

Utilizatorii trebuie să îşi fotografieze paşapoartele biometrice şi faţa pentru a-şi confirma 

identitatea. Apoi sunt direcţionaţi spre un site de Internet unde îşi înregistrează adresa şi îşi 

pot da acordul pentru verificarea situaţiei fiscale, pentru confirmarea adresei. Ei trebuie să îşi 

declare cazierul judiciar, iar condamnările pentru infracţiuni grave pot duce la respingerea 

cererilor de reşedinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTRUL MELEŞCANU, LA REUNIUNEA CONSILIULUI AFACERI EXTERNE 

https://www.timpromanesc.ro/ministrul-melescanu-la-reuniunea-consiliului-afaceri-externe/ 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, participă luni, 21 ianuarie 2019, la reuniunea 

Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles. Pe agenda reuniunii figurează teme de actualitate, 

precum combaterea dezinformării, cooperarea UE – Liga Statelor Arabe/LAS şi relaţia UE – 

Asociaţia Naţiunilor Sud-Est Asiatice/ASEAN. 

 

În cadrul reuniunii, prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi 

Politica de Securitate/ÎR, Federica Mogherini, ministrul Afacerilor Externe român prezintă 

omologilor principalele teme aflate în atenţia României pe durata mandatului de Preşedinţie a 

Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pe cele din domeniul politicii externe şi de securitate, în 

care preşedinţia acţionează în sprijinul Înaltului Reprezentant. 

 

Totodată, în cursul zilei de marţi, 22 ianuarie 2019, ministrul Teodor Meleşcanu va prezenta 

priorităţile Preşedinţiei române a Consiliului UE în sfera relaţiilor externe în cadrul audierilor pe 

care le va avea la Comisia pentru Afaceri Externe/AFET, respectiv la Comisia pentru 

Dezvoltare/DEVE din cadrul Parlamentului European. 

 

În aceeaşi zi, demnitarul român va avea ocazia de a prezenta priorităţile Preşedinţiei române a 

Consiliului UE în domeniul extern în cadrul unui briefing organizat de către think-tank-ul 

European Policy Center. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/ministrul-melescanu-la-reuniunea-consiliului-afaceri-externe/
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MELEŞCANU SUBLINIAZĂ CĂ CE AR TREBUI SĂ SE SESIZEZE ÎN LEGĂTURĂ CU 

LEGEA AUSTRIACĂ PRIVIND ALOCAŢIILE COPIILOR LUCRĂTORILOR STRĂINI 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/22/melescanu-subliniaza-ca-ce-ar-trebui-sa-se-sesizeze-in-

legatura-cu-legea-austriaca-privind-alocatiile-copiilor-lucratorilor-straini--245407 

 

Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Ministrul de externe român 

Teodor Meleşcanu a subliniat marţi că executivul Uniunii Europene ar trebui să se sesizeze în 

legătură cu discriminarea referitoare la legea austriacă privind ajustarea alocaţiilor acordate 

copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc împreună cu părinţii lor în Austria, act normativ intrat 

în vigoare la 1 ianuarie. 

 

''Nu face parte din priorităţile Preşedinţiei noastre. Este o chestiune care interesează România, 

este o problemă care pentru noi este prioritară, la nivelul Uniunii Europene deocamdată se mai 

discută. Din punctul nostru de vedere lucrurile sunt foarte clare: noi considerăm că la nivelul 

Comisiei Europene ar trebui să se sesizeze în legătură cu discriminarea care se aplică 

muncitorilor români, polonezi, ungari, cehi, slovaci în Austria în condiţiile în care aceşti 

muncitori contribuie nu numai la dezvoltarea şi bunăstarea Austriei, ci şi la hrănirea bugetului 

de stat al Austriei şi, în aceste condiţii, nu înţelegem de ce se poate merge pe o idee de 

discriminare. Sperăm foarte mult ca la nivelul Comisiei să fie adoptată o decizie, să fie 

sesizată Curtea de Justiţie a UE şi dacă se va întâmpla acest lucru vom fi alături de Comisia 

Europeană în această cauză'', a afirmat şeful diplomaţiei române, după prezentarea 

priorităţilor Preşedinţiei române a Consiliului UE în comisiile pentru dezvoltare (DEVE) şi 

afaceri externe (AFET) ale Parlamentului European. 

 

Legea austriacă privind ajustarea alocaţiilor acordate copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc 

împreună cu părinţii lor în Austria a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Conform normelor aplicate 

anterior acestei date, alocaţiile acordate de sistemul austriac de ajutoare sociale puteau 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/22/melescanu-subliniaza-ca-ce-ar-trebui-sa-se-sesizeze-in-legatura-cu-legea-austriaca-privind-alocatiile-copiilor-lucratorilor-straini--245407
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/22/melescanu-subliniaza-ca-ce-ar-trebui-sa-se-sesizeze-in-legatura-cu-legea-austriaca-privind-alocatiile-copiilor-lucratorilor-straini--245407
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ajunge la suma de 233 de euro pe lună pentru un copil, sumă pe care guvernul de la Viena o 

consideră disproporţionată în raport cu nivelul preţurilor şi al salariilor din unele ţări vecine. 

 

La 7 ianuarie, Comisia Europeană a anunţat va analiza îndeaproape legea din Austria privind 

ajustarea alocaţiilor copiilor străini care nu trăiesc împreună cu părinţii în ceea ce priveşte 

compatibilitatea ei cu legea UE, dar a precizat că în principiu legislaţia comunitară nu permite 

indexarea acestor beneficii. 

 

Teodor Meleşcanu declara pe 6 ianuarie, la Digi 24, că guvernul român evaluează posibilitatea 

de a se adresa CJUE în cazul intrării în vigoare, în Austria, a legislaţiei privind ajustarea 

nivelului alocaţiilor pentru copiii nerezidenţi ai lucrătorilor din acest stat membru în funcţie de 

costul mediu al vieţii din ţara de rezidenţă a copilului. 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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ATENŢIONARE DE CĂLĂTORIE - REPUBLICA SERBIA – CODURI ROŞU ŞI 

PORTOCALIU DE NINSOARE ÎN PERIOADA 24-25 IANUARIE 

https://www.facebook.com/DepartamentulConsular/posts/2276576162625329?__tn__=K-R 

 

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

să călătorească în Republica Serbia că, în conformitate cu datele transmise de autorităţile 

locale, au fost emise coduri portocaliu şi roşu pentru condiţii meteorologice severe în intervalul 

24-25 ianuarie 2019. Astfel, pentru ziua de 24 ianuarie 2019 a fost emis un cod portocaliu 

pentru regiunile Belgrad, Srem, Sumadija, Pomoravlje, Serbia de Vest, de Est şi de Sud-Est, 

fiind prognozate ninsori care să ducă la depunerea unui strat de zăpadă mai mare de 10 cm, 

într-un inteval scurt de timp. Pentru celelalte regiuni a fost emis cod galben. 

 

Pentru ziua de 25 ianuarie 2019 a fost emis cod roşu pentru regiunile Sumadija, Pomoravlje, 

Serbia de Sud-Vest şi de Sud-Est, fiind prognozate ninsori cu depunere a unui strat de zăpadă 

mai mare de 15 cm, într-un interval scurt de timp. Pentru celelalte regiuni a fost emis cod 

portocaliu. 

 

Populaţia este avertizată cu privire la disfuncţiile din infrastructura de circulaţie, precum şi la 

riscurile de rupere a copacilor pe căile rutiere şi feroviare. Este posibil ca unele drumuri 

principale să fie închise temporar, ca urmare a vântului şi ninsorilor, mai ales pentru 

autoturismele de mare tonaj, inclusiv pe drumurile secundare. Informaţii actualizate despre 

starea drumurilor se pot obţine accesând harta interactivă a administraţiei locale a drumurilor, 

http://www.putevi-srbije.rs/i…/mapa-puteva-u-zimskom-periodu. Reamintim că în Serbia este 

obligatorie echiparea autoturismelor cu pneuri de iarnă pentru acest anotimp. 

 

Pentru informaţii actualizate, se recomandă consultarea paginilor web de pecialitate 

www.meteoalarm.rs şi http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/RS-Serbia.html, precum şi cele 

https://www.facebook.com/DepartamentulConsular/posts/2276576162625329?__tn__=K-R


 

 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

23 

ale Automobil Clubului Sârb www.amss.org.rs şi www.autozona.rs şi al administraţiei 

drumurilor http://www.putevi-srbije.rs. În situaţii de urgenţă, pe teritoriul Republicii Serbia, se 

pot apela numerele de urgenţă locale +38111192 (poliţia), +38111193 (pompierii) şi 

+38111194 (ambulanţa), precum şi +381111987 pentru asistenţă auto. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României în Republica Serbia: +381113670361, +381113670798 şi ale Consulatului General 

al României la Vârşeţ: +381013831099: +381013831199; +381013831299, apelurile fiind 

redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate 

(CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, 

cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la 

dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Belgrad: +38163319425 

şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Vârşet: +381644584833, 

respectiv al Consulatului General al României la Zaječar: +381 692 799 651 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet 

http://belgrad.mae.ro), www.meteoalarm.eu, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii 

români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” 

(http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de 

alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!”. 

www.mae.ro/node/47902 

 

 

 

 

Sursă: facebook.com 
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MARCAREA ZILEI INTERNAŢIONALE DE COMEMORARE A VICTIMELOR 

HOLOCAUSTULUI: „TRANSNISTRIA – ISTORIE ŞI MEMORIE” LA TEL AVIV 

https://www.icr.ro/pagini/marcarea-zilei-internationale-de-comemorare-a-victimelor-holocaustului-transnistria-

istorie-si-memorie-la-tel-aviv 

 

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu Muzeul Yad Vashem, A.M.I.R. 

(Organizaţia Israelienilor Originari din România) şi Fundaţia Tarbut Sighet, va organiza, la 

sediu, în data de 23 ianuarie 2019, ora 17:00, evenimentul multidisciplinar „Transnistria – 

istorie şi memorie” despre istoria Holocaustului din România şi, în particular, despre istoria 

deportărilor în Transnistria. Evenimentul, în limba ebraică, se va desfăşura sub egida Zilei 

Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi va avea loc la sediul ICR Tel Aviv 

(B-dul Shaul HaMelech nr.8, etaj 6, Beit Amot Mishpat). 

 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Programul evenimentului:  

Moderator: Martin Salamon, director ICR Tel Aviv 

Introducere: Eyal Fabian, director AMIR 

 

Dr. Alexander Avraham, director al „Hall of Names” din cadrul Muzeului Yad Vashem – 

Holocaustul din România – episodul istoric al deportărilor în Transnistria 

 

Intermezzo muzical, cu cântece în idiş ale comunităţilor evreieşti din Europa de Est, susţinut 

de Monica Schwartz, soprană israeliană de origine română, absolventă a Academiei de 

Muzică şi Dans din Ierusalim 

 

Holocaustul în memoria supravieţuitorilor – prezentări de carte şi vernisajul expoziţiei „Amintiri 

din copilărie” 

https://www.icr.ro/pagini/marcarea-zilei-internationale-de-comemorare-a-victimelor-holocaustului-transnistria-istorie-si-memorie-la-tel-aviv
https://www.icr.ro/pagini/marcarea-zilei-internationale-de-comemorare-a-victimelor-holocaustului-transnistria-istorie-si-memorie-la-tel-aviv
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Participanţi: 

Benno Friedel, artist plastic şi supravieţuitor al deportărilor în Transnistria – despre expoziţia 

„Amintiri din copilărie” ca mijloc de prezervare a mărturiei istorice; 

Peninah Zilberman, director al Fundaţiei Tarbut Sighet – despre volumul „Călătorie pe fluviul 

amintirilor” (2018, editura Hasefer) semnat de Dr. Felicia (Steigman) Carmelly, 

supravieţuitoare a deportărilor în Transnistria; 

 

Etgard Bittel, jurnalist, şi Rodica Grindea, poet şi traducător – despre volumul „Ca să nu uiţi” 

(2018, editura Betapress) semnat de Rosine Mayan, supravieţuitoare de origine română a 

lagărului de exterminare de la Auschwitz; 

 

Moment muzical cu cântece în idiş ale comunităţilor evreieşti din Europa de Est, susţinut de 

Monica Schwartz.  

 

Proiecţia filmului „Beyond the Nistru” (2016, regia: Boris Maftsir) – despre poveştile 

supravieţuitorilor lagărelor din Transnistria. 

 

 

Sursă: icr.ro 
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VIZITĂ DE LUCRU ÎN REPUBLICA AUSTRIA ŞI REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA 

 

În perioada 17-20 ianuarie, senatorul Radu Mihail, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara ţării din Senatul României, a efectuat o vizită de lucru în Republica Austria, 

la Viena şi în Republica Federală Germania la Stuttgart, Ingolstadt şi München. 

 

La Viena, au avut loc întrevederi cu E.S. domnul Bogdan Mazuru, ambasadorul României în 

Republica Austria şi doamna Florentina Bălăşoiu, consilier diplomatic, coordonatorul secţiei 

consulare din cadrul Ambasadei României din Republica Austria, cât şi cu doamna Irina 

Cornişteanu, director ICR Viena. 

 

 

   

 

Totodată, domnul senator Radu Mihail a avut întrevederi şi cu comunităţile de români din 

Austria şi Germania. Printre principalele teme abordate au fost: problemele cu care se 

confruntă românii rezidenţi, importanţa implicării românilor în viitoarele alegeri 

europarlamentare şi prezidenţiale precum şi sprijinirea acestora de către membri Comisiei 
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pentru comunităţile de români din cadrul Senatului României. 

 

       

 


