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APĂRARE NAŢIONALĂ
ÎNTÂLNIREA PREŞEDINTELUI IOHANNIS CU MINISTRUL APĂRĂRII
NAȚIONALE
Miercuri, 26 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
avut la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu ministrul apărării naționale,
domnul Adrian Țuțuianu.
În cadrul întrevederii, ministrul apărării naționale i-a prezentat Președintelui
României Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2017 - 2026,
care prevede respectarea și implementarea angajamentului politic asumat în
anul 2015 de către toate partidele politice de a aloca 2% din PIB sectorului
Apărării pentru 10 ani, începând cu acest an.
Proiectul, în forma sa revizuită actuală, va face obiectul prezentării în cadrul
viitoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Planul de înzestrare a Armatei României 2017 – 2026 stabilește sistemele și
echipamentele planificate a fi achiziționate prin Programul anual al achizițiilor
publice ale Ministerului Apărării Naționale privind înzestrarea cu armament,
tehnică de luptă şi materiale cu destinație militară.
Vedeţi comunicatul de presă şi aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/intalnireapresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-cu-ministrul-apararii-nationaledomnul-adrian-tutuianu

OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE FIZICĂ
ECHIPA ROMÂNIEI -- LOCUL I ÎN EUROPA ŞI CINCI MEDALII LA
OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE FIZICĂ
Marţi, 25 iulie, Miercuri, 26 iulie a.c., Președintele României, domnul
Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de felicitare elevilor și profesorilor
din Delegația României la Olimpiada Internațională de Fizică.
Olimpicii români au obţinut patru medalii de aur și o medalie de argint la ediția
din 2017 a Olimpiadei Internaţionale de Fizică, care a avut loc în Indonezia în
perioada 16-24 iulie, reunind 424 de concurenţi din 88 de ţări.
Cu acest prilej, Preşedintele României a transmis următorul mesaj:
“Mă bucur de fiecare dată când performanța elevilor și profesorilor români este
recunoscută și apreciată la nivel internațional. Îi felicit pe cei cinci elevi și
profesorii din Delegația României la Olimpiada Internațională de Fizică,
desfășurată în Indonezia, pentru rezultatele lor remarcabile. Ei au dus țara
noastră pe primul loc în Europa și în topul celor mai bune 5 state din lume la
Fizică, un domeniu de suflet pentru mine. Realizările lor excepționale ne inspiră și
sunt cea mai bună dovadă că perseverența, efortul și energia puse în slujba
pasiunii fac ca visele să devină realitate.”
Mesajul poate fi consultat şi pe pagina de Facebook a Preşedintelui României:
https://www.facebook.com/klausiohannis

STUDII ÎN ROMÂNIA
ADMITEREA 2017 PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Universitatea din București pune la dispoziția candidaților români de
pretutindeni, din diaspora, Bulgaria, Croația, Moldova, Albania,
Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria, Israel și Grecia, un număr total de

175 de locuri pentru studii universitare de licență, masterat și doctorat.
Astfel, Universitatea din București scoate la concurs, 97 de locuri pentru studii
universitare de licență, 60 de locuri pentru studii universitare de masterat şi 18
locuri pentru studii universitare de doctorat.
Înscrierea la admiterea din acest an, pentru studii universitare de licență, se face
online prin transmiterea dosarului de înscriere la adresa de e-mail:
crid_etnici@unibuc.ro.
Data limită pentru înscrierea la studii universitare de licență la Universitatea din
București este 31 august 2017, iar rezultatele se vor afișa în data de 11
septembrie 2017. Confirmarea locurilor se realizează în perioada 11 – 14
septembrie 2017 prin trimiterea formularului de înscriere completat disponibil
aici. Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.unibuc.ro/e/n/admitere/admiroma-de-pret-2017-2018/
Procedura de admitere la studii universitare de masterat şi doctorat este proprie
fiecărei instituții de învățământ superior. Mai multe detalii aici:
http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/
Studenților declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat,
care nu cunosc limba română, Universitatea din București le oferă posibilitatea
de a frecventa anul pregătitor de limba română, urmând ca după absolvirea
acestuia să își continue studiile de licență, masterat și doctorat pentru care au
fost admiși.
Mai multe detalii despre perioadele de înscriere, dosarul de admitere,
distribuirea locurilor pe facultăţi şi alte informaţii utile, găsiţi aici:
http://www.unibuc.ro/e/n/admitere/admi-roma-de-pret-2017-2018/

* * *
RECUNOAŞTEREA TITLURILOR ACADEMICE OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE
S-a simplificat procedura de recunoaştere a titlurilor academice obţinute în
străinătate (diplomele de studii de nivel licență, master, doctorat,
postuniversitar, dar şi calitatea de conducător de doctorat sau funcţiile didactice
ocupate în învăţământul superior din străinătate).
Mai multe detalii aici: https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare

ŞCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE
STAT DIN ROMÂNIA (anunţ reluat)

Au fost adoptate metodologiile ce reglementează procedurile de
școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și
superior de stat din România în anul de învățământ 2017 - 2018.
Începând de anul acesta, concursul de admitere la studii universitare de licență
a românilor de pretutindeni se va realiza de către universități, pe locurile alocate
românilor de pretutindeni, pe baza concursului de dosare și a criteriilor stabilite
de acestea.
Pentru anul universitar 2017 - 2018 candidații pot să aplice pentru un număr
nelimitat de universități, domenii și specializări (în anii anteriori se putea aplica
la un singur domeniu și cel mult trei instituții de învățământ superior).
Pentru depunerea dosarelor de candidatură au fost aprobate următoarele
modalități: electronic (pe o adresă de e-mail stabilită de instituția de învățământ
superior), prin poștă pe adresa universităților.
De asemenea, tinerii din Republica Moldova pot trimite dosarele pe e-mail
dosarerepmold@edu.gov.ro, la Ministerul Educației Naționale, în timp ce
candidații din diaspora au la dispoziție adresa dosarerompret@edu.gov.ro sau
misiunile diplomatice ale României, care vor transmite dosarele la minister și de
aici mai departe la instituțiile de învățământ superior dorite.
Vedeţi Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul
superior de stat din România:
https://www.edu.ro/metodologia-de-%C8%99colarizare-rom%C3%A2nilor-depretutindeni-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntulsuperior-de-stat-din-rom%C3%A2nia-pe
Mai multe detalii despre numărul locurilor alocate şi metodologiile de şcolarizare
aici: https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-publicat-procedurileprivind-%C8%99colarizarea-rom%C3%A2nilor-de-pretutindeni-%C3%AEn

* * *
DECLARAREA APARTENENȚEI LA IDENTITATEA CULTURALĂ ROMÂNĂ
În procesul de implementare a noii metodologii, înscrierea în învăţământul
superior de stat din România este necesară completarea unei declarații de
apartenență la identitatea culturală română, cuprinsă în Legea nr. 299/2007
(vezi aici).
Declaraţia se poate completa, pe proprie răspundere:
 la sediul Ministerului Românilor de Pretutindeni - MRP (din Bulevardul
Primăverii nr. 22, în intervalul 9.00-18.00, de luni până vineri), fără
programare prealabilă, pe baza actului de identitate deținut de
solicitant;



sau la sediile misiunilor diplomatice ale României.

Pentru informații suplimentare privind declarația de apartenență la identitatea
culturală română, puteți consulta experții MRP prin e-mail, la adresa:
formularedu@mprp.gov.ro
Mai multe detalii sunt disponibile aici: http://www.dprp.gov.ro/mrp-ofera-sprijincandidatilor-romani-din-afara-granitelor-pentru-admiterea-in-scolile-siuniversitatile-romanesti/

ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE
CONSULTARE PE TEMA BREXIT CU ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE
Pentru cunoașterea realităților din comunitățile de români care trăiesc în
afara granițelor țării, a fost inițiat un proces de consultare cu
reprezentanții organizațiilor si asociațiilor româneşti din Marea Britanie,
privind drepturile cetăţenilor în contextul Brexit.
Sugestiile și propunerile primite din partea românilor din Marea Britanie vor fi
analizate de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi transmise către
ministerele de resort, pentru includerea acestora în mandatul de negociere a
reprezentanților români la Bruxelles.
Astfel, asociațiile, parohiile şi cetăţenii români din Marea Britanie care doresc să
participe la această consultare, sunt invitaţi să transmită sugestiile şi propunerile
lor la adresa de e-mail: romania.infobrexit@mprp.gov.ro.
Mai multe detalii aici: http://www.dprp.gov.ro/mrp-deruleaza-o-consultare-petema-brexit-cu-romanii-din-marea-britanie/

DREPTURILE ANGAJAŢILOR ÎN MAREA BRITANIE PE ÎNŢELESUL TUTUROR
Inspecția Muncii Britanică, o organizație înființată pentru a proteja
angajații împotriva exploatării, a realizat un material informativ despre
protejarea drepturilor angajaţilor conform legislaţiei Marii Britanii.
Materialul oferă informaţii despre contractul de muncă, salariul minim,
programul de lucru, concediul de odihnă, concediul medical, sănătate şi
siguranţă, etc. şi poate fi consultat aici: http://www.gla.gov.uk/media/3022/glaaworkers-rights-12pp-a7-romanian.pdf
Pentru încălcarea drepturilor de muncă sau exploatare prin muncă, puteţi
contacta GLAA la:

E-mail: intelligence@glaa.gsi.gov.uk
Telefon: +44 (0)345 602 5020
Linie de raportare confidențială, gratuită: 0800 432 0804

CERERI DE FINANŢARE (reluat)
ACORDAREA FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE PENTRU ROMÂNII DE
PRETUTINDENI -- MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 321/2006
S-a modificat și completat, prin proiect de lege, cadrul legislativ privind
procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni pentru programele, proiectele sau acţiunile
privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora.
Principalele modificări şi completări aduse actului normativ se referă la:
 Introducerea posibilității de finanțare a unor proiecte care vizează
menținerea legăturii românilor din străinătate cu țara, suplimentar față
de tematicile finanțate până în prezent, circumscrise identității culturale,
etnice, lingvistice şi religioase, dreptului la liberă întrunire și asociere;
 Completarea definiției beneficiarilor de finanțări nerambursabile,
conform necesităților rezultate din practica de până în prezent. Astfel,
pot beneficia de finanţări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile
de cult, alte categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de
pretutindeni și organizațiile internaționale și alte persoane fizice
autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din
străinătate;
 Posibilitatea stabilirii de priorităţi geografice şi tematice multianuale
pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de
pretutindeni, prin Strategia națională pentru românii de pretutindeni, în
scopul asigurării implementării politicilor publice privind românii de
pretutindeni.
Mai multe detalii aici: http://www.dprp.gov.ro/parghii-de-finantare-dedicatesprijinirii-romanilor-de-pretutindeni/

* * *
FONDURI PENTRU ROMÂNII DE PESTE HOTARE -- SESIUNE DESCHISĂ PE
TOT PARCURSUL ANULUI
Sesiunea de finanţări nerambursabile susţinute de Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni este deschisă pe tot parcursul anului.
Pentru a beneficia de finanţarea nerambursabilă este necesară existenţa unor

surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului în cuantum de minim 10%
din valoarea totală a finanţării acordate.
Pentru mai multe detalii consultaţi Ghidul Beneficiarului 2017:
http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/11/Ghidul-Beneficiarului2017.pdf
Cererea de finanțare, însoțită de documentele aferente (v pagina 6 din Ghid),
poate fi trimisă electronic la adresa de e-mail: cabinet.ministru@mprp.gov.ro
Toate documentele de finanţare se găsesc în format editabil aici:
http://www.dprp.gov.ro/finantare/

* * *
DEPUNEREA PROIECTELOR ŞI OBȚINEREA FINANȚĂRII -- SESIUNI DE
PREGĂTIRE
Se organizează o serie de seminarii de informare și instruire a cetățenilor români
aflați în afara granițelor în vederea familiarizării cu procedurile, cadrul legal și
documentele necesare depunerii și implementării cu succes a proiectelor.
Astfel de acțiuni vor avea loc în mai multe orașe din Italia, Spania sau alte state,
în funcție de interesul comunităților.
Mai multe detalii aici: http://www.dprp.gov.ro/mrp-organizeaza-seminarii-depregatire-pentru-asociatiile-romanesti-din-afara-granitelor/

STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU DIASPORA (reluat)
PROPUNERI PENTRU ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR (2017-2020)
A fost publicată în Monitorul Oficial „Strategia națională pentru românii
de pretutindeni (2017-2020)”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
405 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 27 iunie
2017.
Strategia este disponibilă aici: http://www.dprp.gov.ro/strategianationala-pentru-romanii-de-pretutindeni-2017-2020/
ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE (reluat)

CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN ITALIA
Harta interactivă a şcolilor unde se desfășoară cursuri de Limbă, Cultură și
Civilizație Românească și lectorate de limbă română din Italia poate fi consultată
aici:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cYXfVgazTZ5eWvpuhxAYBJ
MVMJI&ll=41.79351869960528%2C12.047484599999962&z=6
Prin intermediul acesteia sunt disponibile informații despre unitățile de
învățământ, dar și despre numărul grupelor și al elevilor, numele profesorului și
adresa fiecărei școli incluse în program.
Mai multe detalii aici: http://roma.mae.ro/node/949

Anunţ: Următorul Newsletter va fi transmis în data de 11 august.
Pentru informaţii suplimentare sau pentru a ne semnala evenimente de interes, ne
puteţi contacta la:
Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor
Consilier de Stat Sandra Pralong
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