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RELAŢII BILATERALE ROMÂNIA-FRANŢA
ÎNTREVEDEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI CU PREŞEDINTELE FRANŢEI,
DOMNUL EMMANUEL MACRON
Vineri, 23 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
avut o întrevedere cu Președintele Republicii Franceze, domnul
Emmanuel Macron, în marja reuniunii Consiliului European.
Președintele Klaus Iohannis (…) a exprimat hotărârea României de a rămâne un
partener solid al Franței și de a susține împreună relansarea proiectului
european.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis
şi Președintele Republicii Franceze,
domnul Emmanuel Macron

Dialogul (…) a reconfirmat trecerea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări
într-o etapă superioară, marcată de voința comună de aprofundare a cooperării
bilaterale, precum și în sfera afacerilor europene și strategice
În plan politic, Președintele României a propus consolidarea ritmului contactelor
la nivel înalt între cele două țări, inclusiv la nivel de Președinți În acest context,
Președintele Emmanuel Macron a fost invitat să efectueze o vizită în România în
perioada următoare, invitația fiind acceptată
În plan economic, cei doi înalți oficiali au convenit impulsionarea ritmului pozitiv
deja înregistrat al schimburilor comerciale (…)
Pe fondul tradiției și afinităților culturale dintre cele două state, discuțiile au vizat
și cooperarea din cadrul Sezonului Cultural România-Franța 2018-2019, cel mai
important proiect cultural bilateral în care este angrenată România în ultimii 10
ani. (…)
De asemenea, au fost abordate și subiecte de actualitate de pe agenda
europeană (…)
Președintele României și Președintele Republicii Franceze au discutat și aspecte
legate de securitatea internă a Uniunii Europene (…).
Președintele Klaus Iohannis a afirmat că aderarea la spațiul Schengen rămâne un
obiectiv major și legitim pentru România. (…)
Un alt aspect al discuțiilor a vizat procesul de revizuire a Directivei privind
detașarea lucrătorilor. A fost reafirmat interesul ambelor state pentru asigurarea
unui nivel adecvat de protecție a lucrătorilor europeni și pentru combaterea
abuzurilor în cadrul liberei circulații a forței de muncă A reieșit deschiderea
ambelor părți (…) în scopul stabilirii unui cadru de reglementare transparent,
echitabil și eficient, care să țină cont, pe de o parte, de necesitatea asigurării
unor condiții corecte și nediscriminatorii pentru toți lucrătorii europeni, iar, pe
de altă parte, să faciliteze buna funcționare a Pieței Interne a Uniunii cu
respectarea celor patru libertăți fundamentale

În cadrul discuțiilor referitoare la procesul de consolidare a Uniunii Economice și
Monetare, cei doi Președinți au fost de acord cu nevoia de realizare a unei
convergențe sporite atât în plan economic, cât și social, între statele membre
(…)
În finalul discuțiilor, Președintele României și-a exprimat încrederea că
asigurarea unui ritm susținut al contactelor bilaterale de nivel înalt va contribui la
evoluția rapidă a tuturor proiectelor de interes comun.
Vedeţi aici Declarații de presă susținute de Președintele României la finalul
întâlnirii cu Președintele Republicii Franceze:
https://www.youtube.com/watch?v=zs4nm7kBB48
Vedeţi aici întregul comunicat de presă:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/convorbiri-cupresedintele-republicii-franceze-domnul-emmanuel-macron

VIZITA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI ÎN GERMANIA
ÎNTREVEDEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI CU CANCELARUL GERMANIEI,
DOAMNA ANGELA MERKEL
Luni, 19 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Berlin o declarație de presă comună cu Cancelarul Republicii
Federale Germania, doamna Angela Merkel.
Preşedintele României a declarat, între altele:

Președintele României, domnul Klaus Iohannis
şi Cancelarul Republicii Federale Germania,
doamna Angela Merkel

„(…) Avem anul acesta toate motivele să ne întâlnim, să discutăm și să celebrăm 50 de ani de la reluarea relațiilor diplomatice între Germania și România, 25 de
ani de când s-a semnat Tratatul de prietenie între Germania și România, și 10 ani
de când România a devenit membră a Uniunii Europene, atunci sub Președinția
germană a Consiliului Uniunii Europene.
Relația cu Germania este pentru România nu doar una de importanță strategică,
este și o relație privilegiată și, cu siguranță, una dintre cele mai bune relații pe
care le avem, și doamna Cancelar și cu mine ne-am propus să păstrăm această
relație și să o îmbunătățim.
Aș menționa aici faptul că Germania a rămas cel mai important partener
comercial pentru România. Este pe primul loc, cu creșterii constante de peste
10% în ultimii ani. (…)
Importanța minorității germane din România și a comunității românești din
Germania a fost subliniată de noi amândoi și credem că aceste comunități
contribuie semnificativ la crearea unui pod între națiunile noastre, respectiv la

întărirea acestui pod între națiunile noastre.
Am vorbit, evident, mult și despre Europa, despre proiectul european. Amândoi
suntem de părere că este cel mai valoros proiect. Trebuie consolidat, continuat și
îmbunătățit. (…)
În acest context, evident, am menționat tema Spațiului Schengen și doamna
Cancelar m-a încurajat să continui discuțiile și cu alți parteneri europeni, poate
reușim într-un timp rezonabil să ne apropiem de o soluționare.
Sigur că și tema Președinției românești a Consiliului Uniunii din 2019 a fost
abordată și trebuie să reamintesc că exact în timpul în care vom avea noi
Președinția vor apărea teme grele. Se finalizează Brexit-ul, se discută următorul
buget al Uniunii, și cred că putem să jucăm un rol nu doar important, ci și pozitiv
atunci când vom prezida Consiliul.
Am discutat despre relația transatlantică (…) și am căzut de acord că rămânem
pe aceeași idee, comună și importantă, că relația transatlantică este vitală, că
Uniunea Europeană este importantă pentru SUA și SUA este importantă pentru
Uniunea Europeană. (…)
Am trecut în revistă (…) Vecinătatea Estică, problematica Moldovei, a Ucrainei.
Am discutat chiar un pic mai în detaliu despre Spațiul Mării Negre și despre
securitatea la Marea Neagră, unde avem păreri practic identice. Este un spațiu
care este vital, nu numai pentru Uniune, dar și pentru NATO, și, în sens larg,
pentru securitatea noastră, a întregii regiuni. (…)”
Cu prilejul acestei vizite, Preşedintele României s-a întâlnit şi cu Președintele
Republicii Federale Germania, domnul Frank-Walter Steinmeier.
Vedeţi aici înregistrarea declaraţiei de presă comună a Preşedintelui României şi
Cancelarului Germaniei: http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-depresa/declaratii-de-presa-comune-cu-doamna-angela-merkel-cancelarulrepublicii-federale-germania

REUNIUNEA CONSILIULUI EUROPEAN
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI REUNIUNEA CONSILIULUI EUROPEAN DE LA
BRUXELLES
În perioada 22 - 23 iunie a.c. Președintele României, domnul Klaus
Iohannis, participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
Principalele subiecte de pe agenda reuniunii se referă la securitate şi apărare,
ocupare, creștere economică şi competitivitate, migrație, schimbări climatice
Vor fi discutate, de asemenea, inițiativele lansate de Comisia Europeană în
contextul Strategiei privind Piața Unică Digitală, precum şi relațiile externe ale

Uniunii Europene Totodată, vor fi trecute în revistă şi cele mai recente evoluții
legate de negocierile privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană
Referitor la domeniul de securitate şi apărare (…) Preşedintele Klaus Iohannis va
reafirma disponibilitatea României de a participa în mod activ la identificarea şi
punerea în aplicare a celor mai bune măsuri de prevenire şi contracarare a
diverselor provocări la adresa securității cu care se confruntă Uniunea
În cadrul discuțiilor legate de politica comercială a Uniunii Europene,
Preşedintele României va sublinia că UE trebuie să-și consolideze rolul de lider în
promovarea comerțului liber și echitabil la nivel global, în vederea asigurării unei
creșteri economice durabile, a locurilor de muncă și a inovării (…)
În contextul discuțiilor legate de Strategia europeană privind Piața Unică Digitală,
Preşedintele României va susține atingerea deplină a obiectivelor acesteia, în
vederea asigurării inovării, competitivității și creșterii durabile a UE, precum şi a
facilitării accesului cetățenilor și mediului de afaceri la noile oportunități digitale
(…)
În ceea ce privește problematica migrației, accentul în cadrul discuțiilor va fi pus
pe dimensiunea sa externă şi reforma sistemului european de azil (…)
Președintele Klaus Iohannis se va pronunța pentru intensificarea cooperării cu
statele terțe în vederea unei abordări mai bune a fenomenului migrației ilegale şi
a combaterii rețelelor de traficanți de persoane
Întregul comunicat de presă este disponibil aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/participareapresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-la-reuniunea-consiliuluieuropean-de-la-bruxelles-regatul-belgiei1498044116
Înregistrarea audio-video a declaraţiei de presă a Preşedintelui înaintea
participării la Consiliul European aici: https://www.youtube.com/watch?v=sspeTclY0o

RELAŢII BILATERALE ROMÂNIA-DANEMARCA
ÎNTREVEDEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI CU PRIM-MINISTRUL
DANEMARCEI, DOMNUL LARS LØKKE RASMUSSEN
În marja reuniunii Consiliului European din 22 iunie a.c., Președintele
României, domnul Klaus Iohannis, a avut o întrevedere bilaterală cu
Prim-ministrul Regatului Danemarcei, domnul Lars Løkke Rasmussen, la
solicitarea acestuia.
Discuțiile au vizat în principal teme aflate pe agenda actualului Consiliu
European, precum și aspecte ale relațiilor bilaterale dintre cele două state

Cei doi lideri au subliniat necesitatea unei coordonări mai strânse între România
și Regatul Danemarcei, cu scopul promovării mai eficiente a intereselor comune
la nivel european.

Prim-ministrul Regatului Danemarcei, domnul
Lars Løkke Rasmussen şi Președintele României,
domnul Klaus Iohannis

Președintele României a evidențiat contribuția activă a României la eforturile de
revigorare a proiectului european, în baza unei abordări axate pe necesitatea
prezervării unității, solidarității și coeziunii europene, a principiilor și valorilor
fundamentale proiectului european.
(…) Președintele României și Premierul Regatului Danemarcei au avut un schimb
de vederi referitor la perspectiva relațiilor cu Statele Unite ale Americii, ca
urmare a întrevederilor pe care atât Președintele Klaus Iohannis, cât și Premierul
Lars Løkke Rasmussen le-au avut recent cu Președintele Donald Trump
În planul relațiilor bilaterale, ambele părți au salutat stadiul cooperării dintre
cele două state și au încurajat continuarea consolidării acesteia în toate
domeniile. A fost convenită, printre altele, intensificarea cooperării judiciare și
polițienești, în baza principiilor Uniunii Europene privind libera circulație
Vedeţi aici întregul comunicat de presă:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/intrevedereabilaterala-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-cu-prim-ministrulregatului-danemarcei-domnul-lars-lokke-rasmussen

RELAŢIILE BILATERALE ROMÂNIA-LUXEMBURG
VIZITA ÎN ROMÂNIA A PRIM-MINISTRULUI MARELUI DUCAT DE
LUXEMBURG, DOMNUL XAVIER BETTEL
Vineri, 16 iunie a.c., Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, l-a
primit la Palatul Cotroceni, pe domnul Xavier Bettel, Prim-ministrul
Marelui Ducat de Luxemburg.
În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă agenda cooperării bilaterale dintre
România și Marele Ducat, cu accent pe dimensiunile economică și de educație,
respectiv cea europeană (…)

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis şi
Prim-ministrul Marelui Ducat de Luxemburg,
domnul Xavier Bettel

Preşedintele României a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse în
domeniul economic În acest sens, a pledat pentru atragerea investițiilor
luxemburgheze în România, un domeniu de excelență fiind cel al tehnologiei
informației și comunicațiilor, respectiv domeniul securității cibernetice
Prim-ministrul Xavier Bettel a reconfirmat interesul pentru stimularea
investițiilor luxemburgheze în economia românească În context, a subliniat
nevoia de stabilitate, importantă nu numai pentru economia României şi
atragerea investitorilor străini (…) dar și pentru (…) continuarea luptei împotriva
corupției, sens în care a salutat în mod deosebit eforturile Președintelui

României De asemenea, Prim-ministrul luxemburghez a subliniat importanța
schimburilor la nivel de universități, de natură să impulsioneze o mai bună
cunoaştere reciprocă, mai ales între tinerii din cele două ţări (…)
Preşedintele Klaus Iohannis a reamintit obiectivul României de aderare la spațiul
Schengen, având în vedere expertiza şi contribuția consistente ale ţării noastre la
asigurarea securității frontierelor externe ale UE Prim-ministrul Xavier Bettel a
recunoscut contribuția României în acest domeniu și a asigurat de sprijinul
Marelui Ducat pentru atingerea acestui obiectiv.
În cursul zilei de 17 iunie, Președintele României împreună cu Prim-ministrul
luxemburghez au participat, la Sibiu, la manifestările culturale dedicate
aniversării a 10 ani de la momentul „Luxemburg și Sibiu - capitale europene ale
culturii”
Vedeţi întregul comunicat de presă aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-de-catrepresedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-a-prim-ministrului-marelui-ducatal-luxemburgului-domnul-xavier-bettel

DECORARE
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PRIMEŞTE ORDINUL „SFÂNTUL GHEORGHE” LA
DRESDA
Marți, 20 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Ambasada României la Berlin o alocuțiune în cadrul
momentului festiv dedicat decernării Ordinului „Sfântul Gheorghe” al
Balului Operei „Semper” din Dresda.
Preşedintele României a declarat, între altele:
“ (…) Sunt încântat de faptul că avem astăzi, la Berlin, în cadrul Ambasadei
României și românilor, ocazia de a ne reuni. Vă sunt foarte recunoscător pentru
onoarea pe care mi-o faceți prin decernarea acestui premiu.
Primesc cu mare plăcere Ordinul «Sfântul Gheorghe» și îl dedic prieteniei
româno-germane, pe care o prețuim foarte mult.
Numele ordinului care mi-a fost înmânat - «Sfântul Gheorghe» – poartă o
simbolistică aparte. Aceasta este legată de lupta pe care noi, statele
democratice, o ducem în contextul european și internațional actual.
Viitorul proiectului european ține de angajarea pe calea solidarității și a unității,
în mod pragmatic și credibil. Important este ca UE să-și păstreze, sincer și onest,
valorile și principiile sale fundamentale și să identifice căi concrete pentru a fi mai
apropiată de cetățenii săi.

Europa înseamnă democrație, pluralism, toleranță, diversitate. Uniunea
Europeană înseamnă libertate și responsabilitate. Toate acestea sunt atuuri, nu
slăbiciuni. Este în beneficiul nostru, al tuturor, să ne impunem pentru aceste
valori.
România a demonstrat că este un partener predictibil și de încredere, prin
asumarea clară atât a statutului său de membru al UE deplin angajat, din ultimii
10 ani, cât și în ceea ce privește responsabilitățile euro-atlantice de securitate și
apărare comună. (…)”
Printre personalităţile în domeniul politic cărora le-a fost acordată această
distincţie se numără Christian Wulff, fost preşedinte al Germaniei, José Manuel
Barroso, fost preşedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, fost premier
al Luxemburgului şi actual preşedinte al Comisiei Europene, ş a.
Vedeţi aici întreaga alocuţiune:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-cu-ocazia-decernarii-ordinuluisfantul-gheorghe-al-balului-operei-semper-din-dresda

ANIVERSARE RELAŢII ROMÂNIA-GERMANIA
ANIVERSAREA A 50/25/10 ANI DE RELAȚII BILATERALE ROMÂNOGERMANE
Marți, 20 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Ambasada României la Berlin o alocuțiune cu prilejul
inaugurării expoziției fotografice și documentare dedicate aniversărilor
din 2017 în relațiile bilaterale româno-germane „50-25-10: RomâniaGermania-Uniunea Europeană. Trei repere într-o istorie comună“.
Preşedintele României a declarat, între altele:
“Îmi face o deosebită plăcere să inaugurez astăzi această expoziție dedicată
triplei aniversări în relațiile româno-germane pe care o reprezintă anul 2017: 50
de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadă, 25 de ani de la
semnarea Tratatului privind cooperarea și parteneriatul în Europa dintre
România și Germania, și 10 ani de la aderarea României la UE.(…)
Pentru România, parteneriatul cu valențe strategice cu Germania este un
element fundamental ale politicii externe a României. (…)
Cei 10 ani de apartenență la Uniunea Europeană și întregul parcurs european și
euro-atlantic al României au reprezentat o perioadă a transformărilor
spectaculoase în istoria noastră. Iar Germania, sub a cărei președinție am aderat
la Uniunea Europeană, ne-a fost, mereu, un partener de încredere.

Un aspect deosebit de important este reprezentat de componenta economică. În
ultimii ani, ea a cunoscut o creștere continuă, așa încât Germania a devenit cel
mai important partener comercial și al treilea investitor în economia
românească. (…)
Un element esențial în arhitectura relației bilaterale îl constituie minoritatea
germană, un adevărat catalizator al dialogului constant dintre țările noastre.
Colaborarea româno-germană în acest domeniu reprezintă astăzi un exemplu de
bune practici la nivel european.(…)
La crearea acestei punți de legătură umane între România și Germania contribuie
nemijlocit și comunitatea românească din Germania, bine integrată și cu
contribuții substanțiale la dezvoltarea societății germane.
România are una dintre cele mai pro-europene societăți din Uniune. (…) De
aceea, România este profund dedicată proiectului european și un partener de
încredere în efortul reconstruirii sale, alături de Germania.
Expoziția evocă principalele repere ale relației bilaterale din ultima jumătate de
secol.
(…) Dincolo de imagini și documente de arhivă, toate aceste episoade au
contribuit la creionarea unei istorii comune. Istoria relațiilor româno-germane
este, cu adevărat, o secvență relevantă a istoriei europene.
Închei prin a vă felicita, încă o dată, pentru ideea și reușita acestei expoziții. Sper
ca, în curând, să o putem vedea și în România.”
Vedeţi aici întreaga alocuţiune:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-cu-prilejul-inaugurarii-expozitieifotografice-si-documentare-dedicate-aniversarilor-relatiilor-bilaterale-romanogermane

COMEMORARE
EVENIMENT DEDICAT COMEMORĂRII VICTIMELOR REFUGIULUI ȘI
EXPULZĂRII LA BERLIN
Marți, 20 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Muzeul Istoric German din Berlin o alocuțiune cu prilejul
ceremoniei de comemorare a victimelor refugiului și expulzării.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„(…) Este al treilea an în care Germania comemorează victimele refugiului și
expulzării Sunt, de aceea, cu atât mai onorat să fiu primul demnitar străin invitat

să susțină prelegerea principală cu această ocazie
Este o zi care ne îndeamnă să privim spre trecut și să rememorăm consecințele
nefaste ale celui de-Al Doilea Război Mondial, care a lăsat în urmă 60 de milioane
de morți, dintre care 40 de milioane de civili
Tragedia războiului a lăsat însă și peste 30 de milioane de persoane deportate,
expulzate ori strămutate În acest sumbru peisaj, etnicii germani au constituit
parte integrantă din cea mai mare expulzare de populație din istorie (…)
Sunt file din istoria noastră ce nu pot fi șterse Cunoașterea lor ne va ajuta să
înțelegem cine suntem noi și ce avem de făcut în viitor
După 1989, România a dus o politică deschisă față de minoritățile de orice fel,
fiind pe deplin conștientă că aceste politici sunt esențiale în asigurarea unui
climat de pace și stabilitate la nivel regional
România este astăzi un exemplu în domeniul protecției minorităților și este
recunoscută ca model la nivel european. (…)
Modelul conviețuirii româno-germane este azi un veritabil exemplu al modului în
care aspectele esențiale ale protecției persoanelor aparținând minorităților
naționale se pot transpune în realitate
(…) România își asumă trecutul și este solidară cu experiențele dramatice ale
milioanelor de victime ale refugiului și expulzării
Am susținut, încă de la începutul mandatului meu, înființarea unui Muzeu
Național al Victimelor Comunismului Romania are nevoie de o astfel de
instituție. (…)
Vrem ca istoria să nu se repete, însă vedem, din păcate, că realitatea este una cu
totul diferită Trăim vremuri în care fenomenul migrației ridică probleme întregii
comunități internaționale Nu putem face față acestor provocări decât arătând că
am învățat lecțiile istoriei Azi, europenii trebuie să dovedească faptul că și-au
însușit lecția prin care au trecut ei înșiși acum 70 de ani
(…) [C]a europeni, avem datoria de a proteja valorile democrației, drepturile
omului și preeminența statului de dreptului Acestea reprezintă chintesența
valorilor europene.
Ca europeni trebuie să nu uităm că ceea ce ne-a adus împreună în Europa sunt
tocmai valorile pe care unii le pun astăzi la îndoială: diversitatea culturală,
toleranța, societățile incluzive, valori care reunesc oameni indiferent de rasă,
naționalitate, etnie sau religie
În ultimii aproape doi ani, ați avut parte, în Germania, de refugierea a două
milioane de oameni. De aceea, salut cu respect și admirație performanța
umanitară excepțională a autorităților germane în criza refugiaților (…)
Faptul că suntem împreună astăzi, aici, să comemorăm aceste victime, ne arată
că lumea învață totuși din erorile trecutului
Vă mulțumesc!”

Vedeţi aici întreaga alocuţiune:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-cu-prilejul-ceremoniei-decomemorare-a-victimelor-refugiului-si-expulzarii

STUDII ÎN ROMÂNIA
ŞCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE
STAT DIN ROMÂNIA
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 au ocazia 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 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
În ceea ce privește școlarizarea în învățământul preuniversitar dosarele cu acte
de studii vor fi transmise direct sau prin poștă, în perioada 10 – 17 iulie, fie la
Inspectoratul Școlar Județean Iași (str Nicolae Bălcescu 26, Iași 700117), fie la
Ministerul Educației Naționale (Str. Spiru Haret, nr 10).

Vedeţi Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul
preuniversitar 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%A2ntulpreuniversitar-de-stat-din
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

ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE
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

MESAJE
100 DE ANI DE LA ADOPTAREA MODIFICĂRILOR CONSTITUȚIONALE DIN
1917
Marți, 20 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 100 de ani de la adoptarea la
Iași a modificărilor constituționale din 20 iunie 1917.
Mesajul a fost prezentat de către domnul Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial,
Departamentul Cultură, Culte și Centenar:
“În numele statului român, transmit tuturor participanților la această adunare
solemnă (…) întreaga considerație pentru rolul istoric fundamental jucat de
orașul dumneavoastră în anii Marelui Război.
Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a evoca din nou, cu respect și
recunoștință, sacrificiile populației și eroismul armatei române. Omagiez azi încă

o dată rolul determinant al Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, precum și
angajamentul politic, patriotic și vizionar al Guvernului și Parlamentului României
în realizarea, acum un secol, a unei Românii mai drepte și mai democratice.(…)
Omagiem astăzi actul prin care, la 20 iunie 1917, au fost create premisele
constituționale pentru reforma agrară și electorală. Este un exemplu de viziune
patriotică și voință politică responsabilă. (…)
Modificarea Constituției de acum un secol demonstrează înțelegerea de către
aleși a sensului istoriei și este un exemplu de legiferare din perspectiva interesului
național. Ea ne arată că progresul social și chiar existența națiunii se bazează pe
aprofundarea drepturilor cetățenești, pe un stat cu legi trainice, fundamentate pe
valorile umanismului. Reforma agrară și cea electorală, inițiate de Parlamentul
reunit la Iași, au făcut România mai puternică, prin întărirea coeziunii dintre stat
și cetățeni.(…)
Actele politice pe care le aniversăm astăzi reprezintă unele dintre cele mai
puternice rădăcini care au stat la baza modernizării și europenizării țării noastre.
(…)
În preajma Centenarului Marii Uniri (…) îmi reafirm angajamentul pentru această
Românie: unită, puternică, europeană!
Trăiască Iașul, oraș al Unității Naționale!
Trăiască România!”
Vedeţi întregul mesaj aici: http://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajulpresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-adresat-participantilor-laintrunirea-solemna-prilejuita-de-aniversarea-a-100-de-ani-de-la-adoptarea-laiasi-a-modificarilor-constitutionale-din-20-iunie-1917

ROMÂNIA – O ȚARĂ A TUTUROR
Joi, 22 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
transmis un mesaj cu prilejul Conferinței „România – o țară a tuturor”,
organizată la Muzeul Național Cotroceni.
Mesajul a fost prezentat de către domnul Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial Departamentul Cultură, Culte și Centenar:
“Salut conferința dumneavoastră, o utilă prezentare și, în egală măsură, o
necesară dezbatere publică a unora dintre cele mai sensibile, dramatice, dar și
puțin cunoscute probleme din istoria modernă a României: robia și
marginalizarea romilor. (…)
Faptul că Palatul Cotroceni găzduiește conferința «România – o țară a tuturor»
nu este întâmplător. Am dorit să exprimăm, simbolic, faptul că problemele
trecutului, prin cunoașterea și asumarea lor la nivelul conștiinței sociale, sunt

parte integrantă a istoriei naționale. Ea este compusă deopotrivă din mari fapte
și personalități, din valori și tezaure identitare, dar și din momentele tragice
generate de ură și intoleranță.
Dezvăluind suferințele trecutului, [această] manifestarea (…) este o bună
oportunitate de a readuce în atenție pericolul pe care continuă să-l reprezinte
xenofobia și rasismul.
Conferința «România – o țară a tuturor» transmite un mesaj important: putem și
suntem datori ca împreună să facem mai mult pentru cunoașterea contribuției
romilor la dezvoltarea României, pentru memoria marilor personalități culturale
care au provenit din comunitatea romă, pentru omagierea romilor care au pierit
în cele două războaie mondiale ale secolului XX ori au fost victimele
Holocaustului.
Apropiatul Centenar al Marii Uniri ne oferă oportunitatea stabilirii unor noi ținte,
a căror atingere să dovedească faptul că am învățat din lecțiile trecutului cum să
construim o Românie puternică, educată și incluzivă. În acest sens, contribuția
tuturor minorităților, alături de majoritatea românească, în dezvoltarea
proiectelor naționale este esențială. (…)”
Vedeţi întregul mesaj aici: http://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajulpresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-cu-prilejul-conferintei-romania-otara-a-tuturor

MESAJ DE CONDOLEANȚE ÎN URMA ÎNCETĂRII DIN VIAȚĂ A FOSTULUI
CANCELAR GERMAN HELMUT KOHL
Sâmbătă, 17 iunie a.c., Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a
transmis un mesaj de condoleanțe Președintelui Republicii Federale
Germania, domnul Frank-Walter Steinmeier, în urma încetării din viață a
fostului cancelar Helmut Kohl.
„În aceste triste momente, doresc să transmit, în numele poporului român și al
meu personal, cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate și apropiaților săi,
precum și întregului popor german.
Helmut Kohl a fost un mare om de stat și lider european, o sursă de inspirație prin
modul în care a gestionat provocările generate de Războiul Rece și căderea
regimurilor comuniste din Europa de Est. A fost arhitectul unității germane și a
avut o contribuție definitorie la construcția unității europene”, se arată în mesajul
Președintelui României
Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat, totodată, că Helmut Kohl a fost un
prieten apropiat al României, contribuind la ceea ce putem astăzi numi povestea
de succes a relației româno-germane.

Mesajul este disponibil şi aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesaj-de-condoleante-transmispresedintelui-republicii-federale-germania-domnul-frank-walter-steinmeier-inurma-incetarii-din-viata-a-fostului-cancelar-helmut-kohl

ANTREPRENORIAT (reluat)
FONDURI DE PÂNĂ LA 200.000 RON PENTRU MICILE AFACERI
Prin Programul Start-up Nation se vor putea primi până la 200.000 de lei,
ajutor nerambursabil de la stat, pentru investiții.
Perioada de înscrieri: 15 iunie – 14 iulie 2017.
Admiterea în program se va face în ordinea punctajului obținut la evaluarea
planurilor de afaceri online, în funcţie de următoarele criterii:
- Domeniu de activitate:
• IT sau Producţie – 40 de puncte,
• Industrii creative – 35 de puncte
• Servicii – 30 de puncte
• Comerţ şi alte activităţi – 25 de puncte
- Număr de angajaţi:
• 2 angajaţi – 20 de puncte
- Categorii angajaţi:
• Cel puţin 2 angajaţi din categoriile defavorizate – 25 de puncte
• 1 angajat din categoriile defavorizate – 20 puncte
- Tip cheltuieli:
• Echipamente, utilaje si software aferent de minimum 50% din valoarea
finanţării – 10 puncte.
- Caracter inovativ al investiţiei:
• Bunuri achiziţionate în proporţie de minim 25% din valoarea planului
de afaceri înglobează tehnologie nu mai veche de 3 ani): 5 puncte
Mai multe detalii despre acest program şi documentele necesare aici:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/start-up-nation-2017/

CERERI DE FINANŢARE (actualizat)
FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DISPONIBILE PENTRU ROMÂNII DE PESTE
HOTARE -- SESIUNE DESCHISĂ PE TOT PARCURSUL ANULUI
A fost deschisă sesiunea de finanţări nerambursabile susţinute de
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, cu posibilitatea trimiterii

cererilor de finanţare 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/
*
Lista proiectelor aprobate în urma evaluării până la data de 16 iunie 2017:
http://www.dprp.gov.ro/proiecte-depuse-spre-finantare/
Rezultatele contestaţiilor depuse în intervalul 22-26 mai 2017:
http://www.dprp.gov.ro/finantare/rezultate-contestatii/

***
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
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
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