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REUNIUNEA ANUALĂ A DIPLOMAȚIEI ROMÂNE
PRIORITĂŢILE POLITICII EXTERNE PREZENTATE DE PREŞEDINTELE
ROMÂNIEI ŞEFILOR MISIUNILOR DIPLOMATICE ALE ROMÂNIEI
Miercuri, 30 august a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis,
a susținut, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul primirii șefilor de
misiuni și a consulilor generali cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației
Române.
Preşedintele României a declarat, între altele:
“Vă urez bun venit la Palatul Cotroceni pentru a treia noastră întâlnire în acest
format dedicat fixării priorităților de acţiune diplomatică a României.
Ne revedem după un an diplomatic dificil. Riscurile, amenințările și provocările
despre care v-am vorbit anul trecut se mențin, din păcate, de la provocările şi

amenințările din Est, care rămân foarte actuale şi în prezent, până la riscurile
care își au sursa în Vecinătatea Sudică, inclusiv terorismul, migraţia ilegală şi
acumularea de crize regionale a căror soluționare trenează periculos de mult.
Toate acestea cer o implicare activă, responsabilă şi inovatoare a
dumneavoastră, ca reprezentanţi de vârf ai diplomaţiei române.
(…) [A]ceeaşi implicare este necesară în continuare şi în cazul provocărilor interne
ale Uniunii Europene.
Mă refer mai ales la procesul privind retragerea Marii Britanii şi la cel referitor la
relansarea proiectului european, de care depinde însuși viitorul nostru şi al
generațiilor care vor veni.
Aveți, așadar, datoria să acționați – cum vă spuneam şi anul trecut – mai viguros
şi mai eficient pentru a contracara aceste riscuri, ameninţări şi provocări, pentru
a găsi soluții durabile, astfel încât obiectivele naționale ale României să fie
realizate, iar românii să fie bine protejați.
În același timp, ca diplomați, (…) beneficiați de un avantaj deosebit, care trebuie
păstrat cu orice preț: poziția României de stat stabil din punct de vedere politic,
cu o creştere economică importantă, care continuă, cu sincope, întărirea statului
de drept.(…)
Așa cum arătam şi anul trecut, pentru România o mare parte a răspunsurilor la
riscurile, amenințările şi provocările amintite se regăsește în aprofundarea
Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.
Vizita extrem de fructuoasă pe care am efectuat-o în iunie la Washington şi, mai
ales, întâlnirea cu Preşedintele Trump au avut ca rezultat principal relansarea
Parteneriatului Strategic, aflat la cea de-a 20-a aniversare, în toate dimensiunile
sale – de la cooperarea politico-militară și de securitate la cooperarea economică,
respectiv cea culturală, inclusiv în domeniul cercetării și inovării.(…)
Va trebui, așadar, să acționați consecvent pentru implementarea integrală a
celor decise în iunie la Washington.
Pe de altă parte, vizita în SUA mi-a dat prilejul de a pleda destul de hotărât
pentru consolidarea relației transatlantice, care este de o importanță
covârșitoare pentru însăși existența civilizației democratice occidentale, din care,
zicem noi, că facem parte.(…)
România – aliat și partener strategic puternic al SUA, dar și stat membru al
Uniunii Europene profund dedicat proiectului european – se află poate în cea mai
bună poziție pentru a sprijini legătura transatlantică. Este, prin urmare, datoria
fiecăruia dintre dumneavoastră să susțineți ferm acest imperativ și mă refer chiar
la toți. Nu cumva să rămână cineva cu impresia că această chestiune cu relația
transatlantică și cu NATO este o chestiune de care se ocupă ambasadorii Maior și
Stoian. Nu, toți! Și dumneavoastră, și eu ne ocupăm de această chestiune.
Ca susţinător al proiectului european, România trebuie să contribuie activ la
procesul de reflecție privind viitorul Uniunii Europene.

Avem nevoie de o Europă puternică, prosperă, sigură, unită, mai aproape de
cetățenii săi și mai bine profilată pe plan mondial.
Pentru România, continuarea integrării la nivelul Uniunii Europene rămâne un
obiectiv strategic extrem de important. De aceea, trebuie să fim alături de acele
state membre care acționează pentru consolidarea Uniunii. Cu cât vom fi mai
aproape de acest nucleu de state, cu atât vom putea conta mai mult în procesul
decizional european și vom avea mai multe șanse de dezvoltare.
Am pledat activ pentru acest obiectiv în contactele avute cu Cancelarul Germaniei
şi cu Preşedintele Franţei.(…)
Am combătut ferm acele abordări care vizează o Europă cu mai multe viteze, sau
a cercurilor concentrice, sau cu mai multe diferențe.
Deşi, în prezent, toată lumea recunoaște, există stadii diferite de integrare,
aceasta trebuie să fie excepţia, nu regula. Nu dorim în niciun caz să revenim la
împărțirea artificială între Est și Vest. Chiar dacă un proiect al Uniunii este agreat
inițial doar de un grup de state, el trebuie să rămână deschis pentru oricare dintre
statele membre care dorește să adere la acest proiect, ulterior.
Aderarea României la Zona Euro, atunci când toate condițiile vor fi îndeplinite,
este un pas esențial pentru întărirea rolului României la nivel european. Și,
domnule ministru, mi-a plăcut că ați menționat acest obiectiv, chiar dacă unii
dintre conducătorii României nu au înțeles încă foarte exact despre ce este vorba,
dar o să ne străduim să le explicăm.
Totodată, un obiectiv important pentru noi rămâne aderarea la Spaţiul Schengen,
care va aduce mai multă securitate întregului spaţiu de liberă circulație din
Uniune.(…)
Politica de coeziune și cea privind agricultura comună trebuie să rămână, aşadar,
în centrul proiectului european. Ele și-au dovedit valoarea adăugată pentru
reducerea decalajelor de dezvoltare, sprijinirea creșterii economice și a locurilor
de muncă și realizarea unei convergențe reale în întreaga Uniune.
În același timp, România va continua să sprijine eforturile de consolidare a rolului
Uniunii în domeniul securității și al apărării, în deplină complementaritate cu
NATO, în nici un caz concurențial cu NATO. Subliniez acest lucru fiindcă există
lideri relevanți în Uniune care își imaginează aproape o abordare concurențială.
Unii lideri tineri.
Trebuie să susținem, așadar, dezvoltarea unor forme de cooperare în materie de
securitate și apărare, cum este Cooperarea Structurată Permanentă (PESCO), fără
însă ca aceasta să ducă la crearea unor linii de separație între statele membre.(…)
Nu în ultimul rând, reamintesc importanţa accelerării demersurilor privind
pregătirea exercitării în 2019 a Preşedinţiei Consiliului Uniunii, care ne va oferi
oportunitatea de a consolida viziunea politică românească asupra Europei și,
implicit, locul României în Uniune.(…)
Pentru că am menționat necesitatea complementarității cu NATO, reiterez faptul

că nu există alternativă la Alianță, cea mai puternică organizație de securitate și
de apărare colectivă din istorie – și cea mai eficientă.(…)
Dezvoltarea în continuare a parteneriatelor şi relațiilor bilaterale europene cu
caracter strategic ale României necesită efortul dumneavoastră constant şi
concentrat.
Vizitele şi întâlnirile la nivel înalt pe care le-am avut, de la întâlnirea noastră din
2016, au produs decizii care trebuie urmărite atent şi puse în aplicare. Mă refer
mai ales la contactele la vârf cu Franţa şi Germania.
Astfel, vizita fostului Preşedinte francez la Bucureşti, în septembrie 2016, a fost
urmată de reuniunea bilaterală din iunie, din marja Consiliului European, cu
Preşedintele Macron, şi de vizita sa foarte bună, de acum câteva zile, care a
marcat un moment semnificativ.
De asemenea, mă refer la întâlnirile extrem de substanţiale cu doamna cancelar
Merkel, din septembrie anul trecut şi mai ales din iunie, de la Berlin. Ambele
relații strategice au marcat astfel noi pași importanți în relația bilaterală, dar mai
ales au deschis noi perspective pentru coordonarea aprofundată la nivel
european între statele noastre.
Doresc să menționez, totodată, și vizita oficială, cu o simbolistică aparte pentru
parteneriatul strategic cu Marea Britanie, a Alteței Sale Regale, Prințul de Wales,
dar și contactele substanțiale cu Președintele Duda de la Bruxelles, în marja
Summitului NATO, și din iulie, de la Varșovia, care au consolidat pe mai departe
parteneriatul strategic cu Polonia. La acestea se adaugă vizitele foarte bune la
București ale Președinților Slovaciei și Bulgariei.
În acest context, vă amintesc două proiecte importante: Formatul București, a
cărui următoare reuniune la nivel de șef de stat va avea loc anul viitor, în Polonia,
pentru a consolida cooperarea de securitate a statelor Aliate din Flancul Estic,
inclusiv în pregătirea Summitului NATO din 2018, respectiv Inițiativa celor Trei
Mări.
În ceea ce privește această Inițiativă, după cum știți deja, următorul Summit al
Președinților va avea loc, la invitația mea, anul viitor în România. Vă rog să vă
implicați activ în organizarea acestui eveniment! Așa cum am arătat și la
Varșovia, România vede în Inițiativa celor Trei Mări un instrument util pentru
modernizarea regiunii, care trebuie dezvoltat astfel încât să sprijine unitatea și
coeziunea în cadrul Uniunii Europene.(…)
Și pentru a elimina anumite confuzii care au fost create în unele cancelarii
occidentale - Formatul București este destinat discutării temelor de apărare
comună pe Flancul Estic. Inițiativa celor Trei Mări nu are componentă militară și
de apărare, este destinată dezvoltării regionale civile. Așadar, participăm la două
formate regionale importante, unul pe dimensiunea de apărare colectivă, celălalt
pe dimensiunea de dezvoltare regională.
La rândul său, Trilaterala informală cu Polonia și Turcia continuă să rămână
importantă în actualul context de securitate, respectiv pentru pregătirea

următorului Summit al Alianței, și trebuie valorificată mai eficient.
În ceea ce privește vecinătatea imediată, vă reamintesc prioritatea permanentă a
României, pe care o reprezintă dezvoltarea parteneriatului strategic pentru
integrarea europeană a Republicii Moldova, o temă complicată.
Vom continua politica de sprijin al drumului european al Chișinăului, inclusiv prin
consolidarea instituțiilor democratice, proiectele bilaterale de interconectare
strategică și cele cu beneficii directe pentru cetățenii din Moldova.
Acest efort al României va fi dezvoltat, ca și până acum, pe baza asumării sincere
și a implementării de către Guvernul Republicii Moldova a reformelor cheie de
care este nevoie.
Așa cum am mai arătat, cooperarea strânsă cu statele baltice, sprijinul integrării
europene și euroatlantice pentru statele din Balcanii de Vest vor trebui să fie, de
asemenea, priorități ale acțiunii diplomatice a României și din acest an, și de anul
viitor, și așa mai departe. (…) [P]entru o echilibrare a Flancului Estic, relația cu
aceste state este vitală, cum discuția despre Balcanii de Vest nu este nouă deloc,
cu progrese modeste, dar cu același obiectiv strategic. Fără integrarea statelor
din Balcanii de Vest, zona Balcanilor nu va deveni stabilă. Foarte simplu.
Continuarea dezvoltării relației strategice cu Ucraina va fi, de asemenea, pe
agendă.
Totodată, ar fi bine să fim mai activi în Asia Centrală și în Orientul Mijlociu, mai
ales pe dimensiunea economică, dar nu numai.
În același timp, reamintesc necesitatea ca diplomația română să fie mai activă în
promovarea relațiilor economice cu statele din Asia, America Latină și Africa.
Unul dintre atuurile României trebuie să îl constituie perseverența cu care
promovăm statul de drept, nu doar în interiorul țării, ci și la nivel internațional.
Este și motivul pentru care m-am implicat personal în susținerea proiectului
Consiliului Europei privind stabilirea principiilor care să reglementeze relația
dintre majoritatea politică și opoziție într-o societate democratică.(…)
De asemenea, vă reamintesc importanța susținerii multilateralismului bazat pe
respectul dreptului internațional, respectiv a candidaturilor la Consiliul de
Securitate ONU și la OCDE, două obiective importante pentru România.
Nu în ultimul rând, vă rog să acordați cea mai mare atenție apărării cu maximă
strictețe a drepturilor și intereselor românilor de pretutindeni. Români trăiesc
peste tot, iar între diferitele grupuri ale Diasporei există diferențe esențiale. Sunt
români care au legături istorice vechi cu țara, sunt români care au plecat abia
după Revoluție, și fiecare țară are specificul ei cu românii de acolo. Pe mine, și pe
dumneavoastră, trebuie să ne intereseze foarte mult, și în același fel, toți.
Nu doresc să închei fără a vă reaminti că anul viitor aniversăm 100 de ani de la
Marea Unire. Este un moment de mare semnificație și pentru diplomația
românească.
Mesajul pe care România îl va transmite lumii în 2018 este acela al Centenarului

unei construcții statale care și-a demonstrat pe deplin viabilitatea și care, pe plan
extern, și-a probat în momente foarte dificile identitatea, stabilitatea și relevanța
internațională.
Statul român rezultat prin Marea Unire nu a fost un dar al istoriei ori rezultatul
unui troc între marii ei actori. Idealul Marii Uniri s-a înfăptuit prin jertfa supremă
a peste 800 de mii de români, dar și prin efortul diplomatic remarcabil al
generației de atunci.
Este un efort care trebuie să vă inspire permanent în tot ceea ce veți face, pentru
ca obiectivele naționale de politică externă să fie duse cu bine la capăt, iar
România să fie mai puternică, mai sigură, mai prosperă și mai respectată!
Vă mulțumesc și vă doresc tuturor mult succes în activitatea diplomatică! Nu
uitați, dumneavoastră sunteți România acolo unde activați! Cu cât o faceți mai
bine, cu atât mai bine funcționează relația statului respectiv cu România.
Așadar, nu vă imaginați că vă doresc succes numai pentru dumneavoastră, pe
persoană fizică. Vă doresc succes pentru ca noi toți împreună să facem o politică
externă ca lumea! Mulțumesc!”
Vedeţi întreaga alocuţiune a Preşedintelui aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul-presedintelui-romanieidomnul-klaus-iohannis-sustinut-cu-prilejul-primirii-sefilor-de-misiuni-si-aconsulilor-generali-cu-ocazia-reuniunii-anuale-a-diplomatiei-romane

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CREDINȚĂ DE CĂTRE AMBASADORII
ROMÂNIEI NUMIȚI ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2016 - AUGUST 2017
Miercuri, 30 august a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis,
a susținut la Palatul Cotroceni, o alocuțiune în cadrul ceremoniei de
depunere a jurământului de credință de către ambasadorii României
numiți în perioada septembrie 2016 - august 2017.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„Continuăm astăzi o practică pe care am inițiat-o anul trecut, și anume aceea a
depunerii jurământului de credință față de interesele țării și ale cetățenilor
români de către ambasadorii extraordinari și plenipotențiari ai României.(…)
Astăzi au depus jurământul de credință ambasadorii pe care i-am numit în
intervalul scurs de la ultima reuniune anuală a diplomației române de anul trecut.
Ca și anul trecut, apreciez că este un moment simbolic, care marchează faptul că
ambasadorii României sunt cei care, în relațiile internaționale ale statului român,
au responsabilitatea principală să apere, cu toată priceperea lor, drepturile
românilor și interesele naționale ale României.
Dar nu este doar un moment simbolic. Ne aflăm într-o perioadă extrem de
importantă pentru politica externă a României și însuși viitorul ei.

Sărbătorim în acest an 10 ani de la aderarea noastră la Uniunea Europeană. În
2018, se vor împlini 100 de ani de la făurirea României Unite, moderne. În 2019,
vom deține Președinția Consiliului Uniunii Europene pentru prima dată. În luna
decembrie a acelui an vom aniversa 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989.
Intrăm, prin urmare, într-o nouă etapă a existenței noastre ca stat și ca societate,
într-un context internațional foarte dinamic și adesea impredictibil.
De aceea, este imperativ ca, în acest context, activitatea dumneavoastră și a
întregului Corp Diplomatic și Consular să fie mobilizată exemplar pentru a obține
maximum de eficiență în atingerea obiectivelor de politică externă ale României.
Contez, așadar, în acest scop, pe profesionalismul și pe deplina dumneavoastră
implicare.
Vă mulțumesc și vă doresc mult succes, vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră
un mandat bun, ca să fim mândri de dumneavoastră și cei cu care vorbiți să fie
bucuroși că vă au ambasadori! Succes!“
Vedeţi întreaga alocuţiune a Preşedintelui aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-ceremoniei-de-depunere-ajuramantului-de-credinta-de-catre-ambasadorii-romaniei-numiti-in-perioadaseptembrie-2016-august-2017

VIZITE
VIZITA ÎN ROMÂNIA A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL
REPUBLICII ARABE EGIPT
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, l-a primit marți, 29
august a.c., la Palatul Cotroceni, pe ministrul Afacerilor Externe al
Republicii Arabe Egipt, domnul Sameh Hassan Shoukry, aflat în vizită la
București pentru a participa, ca invitat special, la Reuniunea Anuală a
Diplomației Române 2017.
Președintele României a exprimat aprecierea pentru raporturile foarte bune,
tradiționale, dintre cele două state, care în acest an împlinesc 111 ani de relații
diplomatice, precum și dorința de intensificare a dialogului politic, inclusiv la cel
mai înalt nivel, cât și a cooperării economice.
La rândul său, ministrul Afacerilor Externe al Egiptului a subliniat hotărârea țării
sale de revigorare a relației bilaterale, care are baze foarte solide, exprimând
aprecierea pentru sprijinul constant al României, unul dintre cei mai puternici
prieteni ai Egiptului, de-a lungul timpului, inclusiv, mai recent, în cadrul Uniunii
Europene. (…)
Ministrul Sameh Hassan Shoukry a înaintat totodată un mesaj semnat de
Președintele Egiptului, domnul Abdel Fattah Elsisi, omologului său român, în care
se menționează importanța dezvoltării relațiilor bilaterale (…) [şi] se exprimă

aprecierea pentru sprijinul acordat de România prin împărtășirea expertizei de
transformare democratică a țării și se adresează invitația de a efectua o vizită
oficială la Cairo.
Președintele Klaus Iohannis a mulțumit pentru mesajul transmis și a evidențiat,
de asemenea, că România apreciază rolul pe care Egiptul îl are ca factor
moderator pentru stabilitatea Orientului Mijlociu. (…)
Președintele Klaus Iohannis și ministrul Sameh Hassan Shoukry au avut un schimb
aprofundat de vederi cu privire la relațiile UE-Egipt, precum și despre cele mai
stringente puncte de pe agenda regională, cu accent pe eforturile de soluționare
a dosarului libian și contracararea migrației ilegale, dar și despre amenințarea
teroristă.
Vedeţi comunicatul de presă aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-de-catrepresedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-a-ministrului-afacerilor-externe-alrepublicii-arabe-egipt-domnul-sameh-hassan-shoukry

CONSULTARE PUBLICĂ
CONSULTARE PUBLICĂ PE TEMA LEGII TURISMULUI ÎN ROMÂNIA
A fost lansat în dezbatere publică proiectul Legii Turismului care aduce
noutăți în ceea ce privesc următoarele aspecte: promovarea şi
dezvoltarea turismului, organizarea, coordonarea, finanţarea,
autorizarea şi controlul activităţilor din domeniul turismului,
managementul resurselor turistice şi umane, etc.
Proiectul Legii Turismului poate fi consultat aici: http://turism.gov.ro/web/wpcontent/uploads/2017/08/PROIECT-LEGEA-TURISMULUI.pdf
Nota de fundamentare cu privire la acest proiect poate fi consultată aici:
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/08/EXPUNERE-DE-MOTIVElegea-Turismului-1.pdf
Sugestiile şi observaţiile dvs. pot fi trimise la adresa de e-mail:
juridic@mturism.ro sau la numărul de fax: 021.303.78.70.
Mai multe detalii aici: http://turism.gov.ro/web/2017/08/24/proiect-de-actnormativ-8/

ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE (reluat)
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/

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

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
Editor: Denise Mihalache
Administraţia Prezidenţială
Bd. Geniului nr. 1-3, Sector 6, Bucureşti, CP 060116, România
E-mail: diaspora@presidency.ro, denise.mihalache@presidency.ro
Tel: +40 21 319 31 29
Web: http://www.presidency.ro/ro/angajamente/diaspora

