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UNIUNEA EUROPEANĂ
REUNIUNEA DIN 30 MARTIE 2019 A CONSILIULUI EUROPEAN VA AVEA
LOC LA SIBIU
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, apreciază în mod deosebit
mesajul de unitate a Uniunii Europene și de consolidare a proiectului european
transmis de către Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker,
în discursul susținut în fața Parlamentului European miercuri, 13 septembrie
a.c.
În comunicatul de presă emis de Administraţia Prezidenţială se arată faptul că:
„Țara noastră rămâne un partener profund atașat ideii europene și pe deplin
implicat în eforturile de avansare a integrării, într-o formulă de unitate și

coeziune, fără fragmentări în rândul statelor membre. Este angajamentul ferm al
țării noastre de a contribui la consolidarea proiectului european, ca obiectiv
strategic.
Președintele Klaus Iohannis salută propunerea Președintelui Jean-Claude Juncker
de organizare a unei reuniuni a Consiliului European la Sibiu, în data de 30 martie
2019, pe perioada exercitării de către România a Președinției Consiliului UE,
summit care va viza chestiuni strategice privind viitorul Uniunii Europene. În
timpul mandatului său la conducerea Consiliului Uniunii Europene, România va
continua să acționeze ferm ca un partener activ, cu o abordare constructivă,
unitară și pro-europeană în ceea ce privește măsurile care vor fi adoptate și care
vizează viitorul Uniunii Europene.
Președintele României apreciază, totodată, reiterarea sprijinului Comisiei
Europene pentru aderarea țării noastre la Spațiul Schengen.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis salută propunerea Președintelui JeanClaude Juncker referitoare la crearea unui instrument de sprijin pentru țările
membre ale Uniunii care aderă la Zona Euro. În acest fel, țara noastră va putea
beneficia de o importantă susținere în atingerea obiectivului strategic de
adoptarea a monedei unice."
Vedeţi comunicatul de presă aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/presedinteleromaniei-saluta-propunerea-presedintelui-comisiei-europene-privindorganizarea-summitului-consiliului-european-la-sibiu
Vedeţi discursul Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, în
în fața Parlamentului European:
https://ec.europa.eu/romania/news/20171309_discurs_presedinte_jean_claude
_juncker_starea_uniunii_europene_2017_ro

INTERNE
ȘEDINȚA CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ȚĂRII (CSAT)
Joi, 14 septembrie a.c., a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința
Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de către Președintele
României, domnul Klaus Iohannis.
O primă temă dezbătută și aprobată de către Consiliu a reprezentat-o
participarea Armatei României, cu o capabilitate navală, la o misiune sub
conducerea NATO, în semestrul al II-lea al acestui an. (…)
În cadrul ședinței CSAT, a fost analizat și avizat proiectul de Hotărâre a

Guvernului pentru aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului
Apărării Naționale și a numărului total de posturi aferent acestora.
Necesitatea acestui act normativ este determinată de contracararea riscurilor și
amenințărilor noi la adresa României, generate de evoluția mediului de
securitate și de îndeplinirea misiunilor care revin organismului militar. (…)
O altă temă inclusă pe ordinea de zi a CSAT a reprezentat-o analiza și avizarea
Strategiei naționale în domeniul prevenirii proliferării armelor de distrugere în
masă. (…)
Strategia va fi implementată în perioada 2017-2019 și va viza, în principal:
întărirea capacității de reacție rapidă; asumarea unui rol activ în susținerea
eforturilor comunității internaționale în domeniul prevenirii proliferării armelor
de distrugere în masă; consolidarea cooperării inter-instituționale (...).
În cadrul ședinței CSAT s-a discutat, de asemenea, și despre securitatea
energetică, fiind analizate riscurile și oportunitățile asociate acestui domeniu. (…)
În acest context, membrii CSAT au hotărât ca, în perspectiva valorificării viabile a
resurselor energetice ale României, să se aibă în vedere mai multe aspecte
precum: eficientizarea cadrului legislativ și întărirea atribuțiilor unor organisme
de stat cu competențe în domeniu; consolidarea managementului și
eficientizarea activității unor operatori din portofoliul statului; promovarea
proiectelor de valorificare a potențialului energetic al României pe segmentele
de producție și transport.
De menționat că Summitul „Inițiativa celor Trei Mări", eveniment care tratează
cu prioritate domeniul energetic, este preconizat a se desfășura în 2018 la
București. (…)
Vedeţi întreagul comunicat de presă aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/sedinta-consiliuluisuprem-de-aparare-a-tarii1505383052

ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
Miercuri, 13 septembrie a.c., Președintele României, domnul Klaus
Iohannis, a susținut la Mausoleul „Mormântul Ostașului Necunoscut” din
Parcul Carol, o alocuțiune în cadrul Ceremoniei de înmânare a drapelelor
de luptă pentru 11 unități din subordinea Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență, cu ocazia Zilei Pompierilor din România.
Între altele, Preşedintele României a declarat:
„Participăm astăzi la un moment special, când rememorăm, cu respect, eroismul
pompierilor militari care, în timpul Revoluţiei Române de la 1848, s-au jertfit

pentru apărarea idealurilor de libertate naţională şi emancipare socială.(…)
Nu este mai mare onoare decât aceea de a păstra vie memoria eroilor și nu este
mai mare privilegiu decât acela de a purta mai departe crezul lor.
Astăzi, prin profesionalismul și abnegația cu care își îndeplinesc misiunile,
pompierii români sunt, cu adevărat, continuatorii tradițiilor de glorie ale
pompierilor militari care au luptat pentru libertatea națiunii române.
Dumneavoastră aveți mai mult decât o meserie, aveți o viață dedicată vocației de
a face bine, de a ajuta și de a vă pune în slujba celorlalți. Sunteți, de cele mai
multe ori, ultima speranţă de salvare pentru cei aflați în pericol.
În același timp, aveți un rol esențial în menținerea siguranţei publice, în buna
gestionare a situaţiilor de urgenţă, dar și în protejarea mediului înconjurător.
De aceea, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru dificila dumneavoastră
activitate, înmânez, în acest moment festiv, drapelele de luptă pentru unsprezece
Inspectorate Județene pentru Situaţii de Urgenţă.
Drapelul de luptă simbolizează onoarea, vitejia şi gloria militară și, în același
timp, amintește datoria sfântă de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice
preț unitatea, suveranitatea şi independența României.
Credibilitatea și funcționarea eficientă a instituțiilor statului, precum și
respectarea angajamentelor României față de partenerii din Uniunea Europeană
și NATO depind inclusiv de responsabilitatea cu care dumneavoastră acționați zi
de zi. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și vă îndemn să mențineți aceleași
înalte standarde de competență!
Acolo unde vă trimite datoria, fiți demni de înaintașii voștri şi nu uitaţi că nimic nu
este mai onorant decât a fi în serviciul semenilor, garanți ai siguranței lor! (…)
Închei prin a vă transmite, la ceas aniversar, de Ziua Pompierilor din România,
mulţumirile, aprecierea şi recunoştinţa noastră. La mulţi ani!“
Vedeţi întreaga alocuţiune a Preşedintelui aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-ceremoniei-de-inmanare-adrapelelor-de-lupta-pentru-11-unitati-din-subordinea-inspectoratului-generalpentru-situatii-de-urgenta-cu-ocazia-zilei-pompierilor-din-romania

COMPETIȚIE SPORTIVĂ
ROMÂNIA PARTICIPĂ LA JOCURILE PARALIMPICE «INVICTUS GAMES
2017»
Joi, 14 septembrie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Palatul Cotroceni o alocuțiune cu prilejul primirii delegației
României care va participa la competiția sportivă „Invictus Games
Toronto 2017”.
Între altele, Preşedintele României a declarat:
„Mă bucur în mod deosebit să vă întâmpin la Palatul Cotroceni și doresc să vă

transmit un călduros «Bun venit!».
Am primit cu entuziasm vestea participării echipei României la Jocurile
Paralimpice «Invictus Games 2017», care se vor desfășura în curând la Toronto, în
Canada.
Îmi aduc aminte cu mare plăcere de campania de strângere de fonduri «Pedalăm
pentru Invictus» de anul trecut. Am pedalat și eu atunci alături de eroii noștri
militari pentru a susține o inițiativă care, iată, astăzi își arată rezultatele.
Dumneavoastră sunteți adevărați învingători ai vieții și ne transmiteți tuturor
speranța că traumele nu pot pune capăt încrederii în viitor. Pentru tăria de
caracter și spiritul activ de care dați dovadă, aveți întreaga mea apreciere! (…)
V-ați întors din nou la luptă, de data aceasta pe terenul de sport. Participarea la
proiectul «Invictus Team România - 2017» este o demonstrație a spiritului
dumneavoastră de adevărați campioni, care au depășit cele mai grele obstacole,
și o frumoasă dovadă de solidaritate umană.
Vă aflați la prima participare şi (…) [s]unt sigur că veți reprezenta România cu
talent, profesionalism și demnitate (…) la toate cele șapte discipline sportive.
Vă rog să contați pe întregul nostru sprijin moral! Fiți siguri de aprecierea și
recunoștința pe care le aveți din partea noastră pentru toate sacrificiile pe care
le-ați făcut!
Mulțumesc militarilor, coordonatorilor proiectului, antrenorilor, suporterilor,
sponsorilor și donatorilor pentru implicarea în această acțiune de pionierat
pentru România. (…)
În încheiere, vă urez mult succes și rezultate cât mai bune la «Invictus Games
Toronto 2017».
Drum bun în Canada! Vom fi cu gândul alături de dumneavoastră!“
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

EDUCAŢIE
DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR PREUNIVERSITAR
Luni, 11 septembrie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis,
a susținut la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București, o
alocuțiune în cadrul festivității de deschidere a anului școlar
preuniversitar 2017-2018.
Între altele, Preşedintele României a declarat:

„Mă bucur să mă aflu astăzi la Colegiul Național «Gheorghe Șincai», cu ocazia
începerii noului an școlar și a aniversării a 125 ani de experiență ca instituție
școlară de excelență. Vă doresc mult succes în noul an școlar, în acest Colegiu cu
o tradiție bogată și fie ca această tradiție să mai dăinuie mulți, mulți ani de acum
încolo.
Din nefericire, condițiile de studiu nu sunt peste tot așa de bune ca în Colegiul
vostru. Există, din păcate, mulți elevi în România care încep anul școlar fără
manuale, sau în clădiri care nu respectă standarde minime.
Se pare că de fiecare dată începerea noului an școlar pe unii îi ia prin surprindere.
Fiecare guvern ridică din umeri, arătând cu degetul spre guvernul dinainte. Așa
însă lucrurile nu se îmbunătățesc. În România anului 2017, soluția salvatoare a
ajuns să fie reintroducerea și reîntoarcerea la metode demult apuse – ca de
exemplu manualul unic sau recentralizarea la București a tuturor lucrurilor care
au întâmpinat dificultăți la nivel local. Această abordare nu este cea bună și
acestea nu sunt singurele probleme. Părinții și elevii sunt supuși unor schimbări
majore în sistemul de învățământ o dată la câțiva ani, sau, mai nou, mai des,
ceea ce le limitează semnificativ posibilitatea de a-și planifica traseul educațional.
Chiar în această vară am trimis Parlamentului spre reexaminare nu una, nu două,
ci trei inițiative legislative care modificau, nu știu a câta oară, cadrul actual, care
deja este confuz și greoi.
Legea educației trebuie să înceteze să mai fie un puzzle ale cărui piese se schimbă
continuu, pierzându-se astfel imaginea unitară. De aceea, una dintre prioritățile
mele este construirea unei «Românii educate», în care sistemul de învățământ
este așezat pe un făgaș predictibil și care are elevul în centru.
Eu cred într-o viziune pe termen lung asupra educației, care să fie construită prin
participarea tuturor celor implicați. De aceea, am creat grupuri de lucru, care au
inclus atât reprezentanți ai cadrelor didactice, cât și ai părinților și elevilor,
împreună cu experți, reprezentanți ai societății civile și ai mediului privat.
Proiectul național «România educată» se dezvoltă, dincolo de vocile stridente, de
scandaluri, de polemici sterile, adunând împreună pe toți cei care pot da o mână
de ajutor, în mod constructiv, profesionist și mai ales coerent.
Acesta este și modelul de școală pe care îmi doresc să îl avem în România. (…)
Dragi părinți,
Încurajați-vă copiii să își urmeze potențialul! Fiți alături de ei și ajutați-i să devină
adulți responsabili și implicați, pentru că șansa de mai bine a României stă în
capacitatea lor de a transforma lumea potrivit propriului lor ideal.
Dragi elevi,
Urmează un an plin pentru voi. Un an în care veți face încă un pas spre viața de
adult. Însă, dincolo de programa școlară, dezvoltați-vă pe cât mai multe planuri!
Nu ezitați să vă extindeți orizonturile, să legați ceea ce învățați la școală de
preocupările și de hobby-urile voastre! (…)

Vă doresc tuturor elevilor din România să aveți un an școlar atât de bun încât,
peste mulți ani, să vă amintiți cu mare plăcere de acest an școlar! La mulți ani!“
Vedeţi întreaga alocuţiune a Preşedintelui aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-festivitatii-de-deschidere-aanului-scolar-preuniversitar-2017-2018

CENTRU DE INFORMARE
CENTRU DE INFORMARE AL ROMÂNIEI LA SOLOTVINO (UCRAINA)
Până la sfarşitul anului 2017 este prevăzută înfiinţarea Centrului de
informare al României la Slatina/Solotvino (Ucraina), cu scopul de a
sprijini comunitățile românești în promovarea și conservarea identității
etnice, culturale și lingvistice.
Mai multe detalii aici: http://www.dprp.gov.ro/guvernul-va-deschide-in-2017-uncentru-de-informare-al-romaniei-la-slatinasolotvino-in-ucraina/

ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE
CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN SPANIA
Harta interactivă a şcolilor din Spania în care va fi predat cursul de Limbă, Cultură
şi Civilizaţie Românească în anul şcolar 2017/2018, precum şi lectoratele de limbă
română de la universităţi spaniole poate fi consultată aici:
http://madrid.mae.ro/local-news/1942
Şcolile incluse în program şi cadrele didactice ale cursului din Spania pentru anul
şcolar 2017/2018 sunt disponibile şi pe site-ul Institutului Limbii Române aici:
http://www.ilr.ro/concurs-lccr-2017-2018-rezultatele-repartizarii-spania/
Detalii despre cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească şi despre
lectoratele de limbă română de la universităţi din Spania sunt disponibile aici:
http://madrid.mae.ro/node/798
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

CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN ITALIA (reluat)
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

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/

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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