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POLITICĂ INTERNĂ
AŞTEPTĂRILE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI DE LA NOUL GUVERN
Joi, 29 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Palatul Cotroceni un discurs în cadrul ceremoniei de depunere
a jurământului de învestitură în funcţie a membrilor Guvernului
României.
Preşedintele României a declarat, între altele:

„(…) Au trecut abia șase luni de când ne-am întâlnit aici pentru a învesti un
guvern PSD - ALDE, după ce au fost câștigate alegerile parlamentare de către
această coaliție.
O formulă scurtă, foarte scurtă, care ar caracteriza aceste prime șase luni din
mandatul coaliție PSD - ALDE ar putea suna: „Ați băgat țara în criză fiindcă nu ați
știut să guvernați”. (…) Dar faptele rămân și dovadă că această formulă scurtă de

concluzii este adevărată este chiar moțiunea de cenzură prin care ați demis
propriul Guvern. Și asta o noutate în spațiul democratic european.
Fostul guvern (…) va rămâne în istorie pentru nefericita Ordonanța 13 (…).
Acum, după ce unii s-au străduit destul de mult să termine repede această criză,
găsim coaliția cu un nou guvern și, surprinzător, cu un nou program de
guvernare. Noi taxe se anunță pentru români, noi impozite. După ce abia am
promulgat legea prin care cresc salariile românilor deja se anunță contramăsuri.
Programul de guvernare a fost schimbat în puncte sensibile.
Nu veți mai putea merge în față românilor cu argumentul că acest program de
guvernare a fost votat.
Este dreptul legitim al coaliției să meargă cu ce program de guvernare dorește în
Parlament și dacă obține votul de învestitură, Guvernul se va apuca de treabă
dar, în șase luni, schimbăm de la reduceri de taxe la reintroduceri de taxe, de la
creșteri de salarii la taxă de solidaritate. Un astfel de comportament cu
certitudine nu se încadrează în ceea ce se numește predictibilitate fiscalbugetară. Un astfel de comportament guvernamental cu siguranță induce dubii în
rândul mediului de afaceri. Dacă va fi sustenabil, nu știm, nu am văzut astfel de
calcule, dar stimați PSD-işti, ALDE-işti, UDMR-işti, în numele românilor vă rog să
terminați cu această țopăială fiscal-bugetară, taxa de solidaritate, etc.
Domnule Prim-ministru, onoraţi membri ai Guvernului, fiți solidari cu românii şi
guvernați responsabil! Vă solicit să guvernați în așa fel încât să ne încadrăm în
marja de deficit de 3%. Vă solicit să guvernați în așa fel încât românii să aibă
garanția că Guvernul României apără și promovează statul de drept. Nu-mi
doresc niciodată să mai avem sincope de tipul Ordonanței 13.
Vă rog să faceți tot ce este necesar pentru a arăta partenerilor noștri din NATO,
din Uniunea Europeană, aliaţilor noştri, că suntem oameni serioși, suntem o țară
serioasă, cu toate sincopele politice, și că știm să ne respectăm angajamentele.
Dovediţi că ştim să respectăm angajamentul de 2% pentru cheltuieli de apărare,
aşa cum am promis aliaţilor din NATO. Dovediţi că suntem capabili să ţinem
deficitul bugetar sub control, să promovăm investiţii publice şi private, să avem în
continuare creştere economică, aşa cum ne-am angajat faţă de partenerii din
Uniunea Europeană.
Fie ca această a doua încercare de guvernare să aibă mai mult succes decât
prima. Eu mi-o doresc, românii şi-o doresc şi pot doar să sper foarte tare că şi
dumneavoastră vă doriţi acelaşi lucru. În acest sens, încă o dată, succes!”
Vedeţi aici întreaga alocuţiune:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul-presedintelui-romanieidomnul-klaus-iohannis-sustinut-in-cadrul-ceremoniei-de-depunere-ajuramantului-de-investitura-in-functie-a-membrilor-guvernuluiromaniei1498755829

CONSULTĂRILE CU PARTIDELE ȘI FORMAȚIUNILE POLITICE DIN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Luni, 26 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut o declarație de presă la finalul consultărilor cu partidele și
formațiunile politice reprezentate în Parlamentul României.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„(…) S-au încheiat consultările pe care le-am avut astăzi cu reprezentații
partidelor parlamentare în vederea formării unui nou Guvern.
Câteva concluzii: PSD și ALDE susțin că au în continuare o majoritate în
Parlament. Aceste două formațiuni s-au prezentat împreună la consultări și au
înaintat o propunere în persoana domnului Tudose. Partidele din opoziție, în
principal, nu au avut propuneri concrete pentru poziția de Prim-ministru și, din
discuții, nici nu a rezultat că ar exista o înțelegere politică între partidele din
opoziție.
Pe de altă parte, această criză prin care trecem, fiindcă este o criză politică,
dăunează grav României, dăunează economiei românești, dăunează imaginii
României în lume și opinia mea este, în această chestiune, că această criză
trebuie terminată foarte repede.
Trebuie să avem cât se poate de repede un nou Guvern, un Guvern care începe să
rezolve problemele care au rămas nerezolvate, respectiv problemele care au
apărut din cauza acestei crize, care a pornit din interiorul PSD-ului.
Așadar, luând în considerare toate acestea și având în vedere că este nevoie
urgentă de un Guvern, îl desemnez pe domnul Tudose ca viitor Prim-ministru (…).
Eu solicit partidelor parlamentare, nu doar PSD și ALDE, să se apuce imediat de
elaborarea unei agende care permite finalizarea procedurilor parlamentare în
cursul acestei săptămâni.”
Vedeţi aici şi înregistrarea video a declaraţiei de presă:
http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/declaratie-depresa1498492584

VIZITE OFICIALE
PREȘEDINTELE REPUBLICII BULGARIA ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA PALATUL
COTROCENI
Miercuri, 28 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Palatul Cotroceni o declarație de presă comună cu
Președintele Republicii Bulgaria, domnul Rumen Radev.

Preşedintele României a declarat, între altele:
„(…) Vizita are loc într-un context favorabil pentru consolidarea relației apropiate
dintre țările noastre ca state vecine, parteneri în cadrul Uniunii, aliați în cadrul
NATO și sunt convins că această întâlnire va stimula aprofundarea parteneriatului
nostru politic.

Președintele Republicii Bulgaria, domnul Rumen
Radev şi Președintele României,
domnul Klaus Iohannis

Am exprimat, împreună cu Președintele Radev, interesul comun pentru
continuarea dezvoltării relațiilor economice și a proiectelor sectoriale în domenii
diverse, cu accent pe energie și transporturi. (…)
După cum cunoașteți, asigurarea securității energetice constituie o prioritate
pentru ambele țări. Inaugurarea, anul trecut, a interconectorului de gaze GiurgiuRuse a reprezentat un pas esențial în această direcție (…).
Am exprimat convingerea că cele două comunități înrudite, românii din Bulgaria
și bulgarii din România, reprezintă importante punți de legătură între statele
noastre. Promovarea identității acestora este, de aceea, foarte importantă. Este
în beneficiul nostru reciproc protejarea drepturilor de care comunitatea română
din Bulgaria trebuie să se bucure, mai ales în ceea ce privește educația în limba
maternă, așa cum se bucură și comunitatea bulgară din România.
(…) Exercitarea de către cele două state, la interval de un an, a Președinției
[Uniunii Europene], Bulgaria în 2018, noi în 2019, este o oportunitate deosebită şi
am discutat, astfel, despre necesitatea întăririi dialogului în ceea ce privește
pregătirea Președințiilor.
Vom contribui activ la discuțiile privind viitorul Europei. Suntem hotărâți să
acționăm alături de statele membre care susțin revigorarea și consolidarea
proiectului european, împreună susținem o Uniune puternică (…).
Am efectuat un schimb de vederi și în domeniul reformei justiției, domeniul
statului de drept și am salutat interesul domnului Președinte Radev în acest
domeniu, arătând că România este pregătită și e gata să împărtășească Bulgariei
experiența pe care o are în combaterea corupției.
Am discutat cu domnul Președinte Radev şi despre evoluția din Vecinătatea
Estică.
În ceea ce privește agenda internațională, discuțiile s-au concentrat, în mod
natural, pe relația transatlantică și pe cooperarea în cadrul NATO (…).
Am abordat provocările din zona Mării Negre și rolul deosebit al Alianței în zonă
(…).”
Preşedintele Bulgariei a declarat, între altele:
„(…) [C]aracterul însuși al acestei vizite și discuțiile, abordând o mare gamă de
subiecte, arată un singur lucru: relațiile dintre cele două țări au o tendință
crescătoare. (…)
Cu satisfacție am constatat cu domnul Președinte Iohannis că relațiile bilaterale la
nivel economic, de asemenea, înregistrează un progres. (…) Anul trecut am avut

aproape 4 miliarde de euro de schimb de mărfuri bilaterale, un adevărat succes.
(…) Sunt sute de mii de companii române care funcționează în Bulgaria și invers,
ceea ce într-adevăr este un atestat foarte bun pentru dezvoltarea noastră
comună.
Cel mai bun atestat, bineînțeles, este creșterea în domeniul turismului. Anul trecut
am avut peste 1.100.0000 de români care au vizitat Bulgaria și respectiv peste
400.000 de bulgari care au vizitat România. (…)
Am discutat, bineînțeles, și importanța conexiunilor energetice și de transport în
zona noastră. Mai este mult de făcut și pentru perfecționarea infrastructurii
aferente podului de peste Dunăre Ruse-Giurgiu și pentru construirea unui al
treilea pod, reconstituirea feribotului, precum și deschiderea de noi puncte de
trecere a frontierei ce va stimula dezvoltarea mediilor de afaceri și schimbul
bilateral.
L-am asigurat pe domnul Președinte Iohannis că, conform Constituției noastre,
toți cetățenii bulgari au drepturi egale în ce privește etnia, apartenența religioasă
și limba maternă și statul bulgar face tot posibilul ca aceste drepturi să fie
respectate.
Avem multe interese comune și întrunim eforturile în diferite domenii, una dintre
aceste sfere fiind securitatea. Eforturile reunite pe care le depun Bulgaria și
România în combaterea migrației ilegale, apărarea frontierelor externe,
combaterea terorismului global, multe exerciții militare comune pe care le
desfășurăm garantează creșterea securității și stabilității din zona noastră. (…)”
Vedeţi aici şi înregistrarea video a declaraţiilor comune de presă:
http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/declaratia-de-presacomuna-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-cu-presedintelerepublicii-bulgaria-domnul-rumen-radev

FORUMUL OAMENILOR DE AFACERI ROMÂNI ȘI BULGARI
Joi, 29 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Camera de Comerț și Industrie a României o alocuțiune cu
prilejul deschiderii Forumului oamenilor de afaceri români și bulgari.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„(…) Ne bucură faptul că, pentru al doilea an consecutiv, organizăm un astfel de
forum de nivel înalt, cu reprezentanţi ai unor importante companii din România şi
din Bulgaria.(…)
Merită subliniat (…) faptul că valoarea totală a schimburilor noastre comerciale sa apropiat în anul 2016 de 4 miliarde de euro, după ce în ultimii 3 ani a înregistrat
o creştere medie anuală de peste 7%.

În continuarea acestui trend pozitiv, în primele luni ale anului curent schimburile
comerciale au crescut cu aproape 12% față de perioada similară a anului trecut,
ceea ce creează așteptări ca anul 2017 să consemneze un nou record.
(…) Este însă evident că aceste evoluţii pozitive trebuie susţinute prin identificarea
de noi oportunități economice, care să apropie și mai mult țările noastre, prin
cooperări în domenii de vârf, cât mai inovatoare. (…)
Astfel, un interes deosebit pot să prezinte turismul, construcțiile, dar şi sectorul
metalurgiei şi subansamblelor pentru industria auto.
În același timp, economia Bulgariei ar putea profita de performanțele sectorului
IT&C din România, prin parteneriate de afaceri în planul producției.
(…) Un alt exemplu se referă la cooperarea energetică regională, obiectiv de
importanță vitală pentru economiile din regiune și cetățenii noștri. În această
privință, salut inaugurarea, în 2016, a interconectorului de gaze Giurgiu-Ruse.
(…) Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării are ca obiectiv
dezvoltarea economică şi socială a macro-regiunii dunărene. (…)
Cooperarea regională va fi mai puternică atunci când infrastructura, atât cea
rutieră, cât şi cea feroviară şi fluvială, va facilita mai mult și mai bine circulaţia
persoanelor şi a mărfurilor între ţările noastre. (…)
Mediul de afaceri din țările noastre are nevoie de un cadru legislativ eficient, clar
și adaptat spațiului economic în care își desfășoară activitatea. Statul de drept nu
înseamnă doar respectarea strictă a legii, ci și o stare de spirit, instituții puternice,
legi stabile și predictibile, toleranță zero față de corupție. (…)
În încheiere, îmi exprim convingerea că prin aceste inițiative comune, (…)
România și Bulgaria vor deveni un exemplu de cooperare bilaterală în domeniul
economic, de natură să aducă cetățenilor noștri tot mai multă prosperitate.
Vă mulțumesc și doresc succes lucrărilor Forumului!”
Vedeţi aici întreaga alocuţiune a Preşedintelui României:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-cu-prilejul-deschiderii-forumuluioamenilor-de-afaceri-romani-si-bulgari

RELAŢII DIPLOMATICE
CANADA -- 150 DE ANI DE LA FONDAREA STATULUI ŞI 50 DE ANI DE
RELAŢII DIPLOMATICE CU ROMÂNIA
Joi, 29 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut, la Clubul Diplomatic, o alocuțiune în cadrul recepției oferite de
Ambasada Canadei cu ocazia aniversării a 150 de ani de la fondarea
statului canadian.

Preşedintele României a declarat, între altele:
„Ultimul secol a adus Canada şi România tot mai aproape, chiar dacă distanţa
geografică a rămas aceeaşi. (…)

Ambasadorul Canadei în România, domnul Kevin
Hamilton şi Președintele României,
domnul Klaus Iohannis

Au urmat apoi, de-a lungul anilor, alte valuri de români care au dorit să facă din
Canada a doua casă. Comunitatea originară din România are acum peste
200.000 de reprezentanţi, fiind bine integrată şi îmbogăţind, zi de zi, naţiunea
canadiană.
Astăzi, România şi Canada fac parte din aceeaşi comunitate de valori şi depun
eforturi comune pentru găsirea de soluţii problemelor majore cu care ne
confruntăm în prezent. (…)
Acordul pentru Parteneriat Strategic, aplicat provizoriu din aprilie, şi Acordul
Economic şi Comercial Cuprinzător, pe scurt CETA, reprezintă două tratate
istorice care aduc cooperarea dintre Canada şi statele membre ale Uniunii
Europene la un nivel superior de angajament.
CETA va aduce noi oportunităţi în domeniul economic şi va contribui la
apropierea cetăţenilor noştri. Încurajez comunitatea de afaceri din Canada să
acorde o atenţie sporită României şi oportunităţilor pe care le oferă (…)
O altă reuşită importantă a acestui an este decizia guvernului canadian de a
ridica obligativitatea vizelor pentru cetăţenii români. Salut, o dată în plus,
această evoluţie îmbucurătoare, care va potenţa schimburile inter-umane, dar şi
relaţiile de afaceri şi valorificarea oportunităţilor oferite de CETA.
Mă bucur să constat că prima fază a procesului a fost parcursă cu succes, astfel
că la 1 mai a fost eliminată parţial obligativitatea vizei. Cetăţenii români
aşteaptă cu nerăbdare ridicarea completă a vizelor, începând cu 1 decembrie
2017, care, iată, va fi un frumos omagiu de Ziua Naţională a României.
Avem, așadar, toate perspectivele pentru întărirea şi dezvoltarea relaţiei noastre
speciale. (…)
La mulţi ani, Canada! Happy 150th Birthday!”
Vedeţi aici întreaga alocuţiune:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-receptiei-oferite-deambasada-canadei-cu-ocazia-aniversarii-a-150-de-ani-de-la-fondarea-statuluicanadian

ACREDITAREA AMBASADORILOR FRANŢEI ŞI UCRAINEI ÎN ROMÂNIA
Joi, 29 iunie a.c., Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, i-a
primit la Palatul Cotroceni, pe doamna Michèle Ramis, ambasadorul

agreat al Republicii Franceze în România, și domnul Oleksandr Bankov,
ambasadorul agreat al Ucrainei în România.
Președintele României a urat fiecărui ambasador bun-venit şi succes deplin în
îndeplinirea mandatului, asigurându-i de întregul sprijin al autorităților române
în acest sens.

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis şi
Ambasadorul agreat al Republicii Franceze în România,
doamna Michèle Ramis

Cu prilejul întrevederii cu ambasadorul Republicii Franceze, doamna Michèle
Ramis, Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat încrederea că Parteneriatul
Strategic dintre România și Franța, aflat deja la un nivel foarte înalt (…), va
continua să se dezvolte, inclusiv prin menținerea dinamicii contactelor politice
de nivel și a încurajat noul ambasador francez să se implice activ în acest scop.
(…)
Președintele Klaus Iohannis și ambasadorul Michèle Ramis au abordat și
perspectivele de dezvoltare ale cooperării economice bilaterale și stadiul
pregătirii Sezonului Cultural România-Franța 2018 – 2019. (…)
Cu prilejul întrevederii cu ambasadorul Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei,
Președintele Klaus Iohannis a salutat cursul ascendent al relației bilaterale și a
exprimat interesul pentru concretizarea obiectivelor stabilite în comun cu
Președintele Petro Poroșenko. (…)
Ambasadorul Bankov a subliniat la rândul său obiectivul de dezvoltare a relațiilor
bilaterale, arătând că Ucraina vede România nu doar ca pe un stat vecin, dar şi ca
pe un partener şi prieten, mulțumind pentru sprijinul pe care îl acordă România
țării sale în această etapă istorică, sprijin care este foarte apreciat la Kiev.

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis şi
Ambasadorul agreat al Ucrainei în România,
domnul Oleksandr Bankov

Vedeţi aici întregul comunicat de presă:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-de-catrepresedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-a-unor-ambasadori-straini-cuocazia-prezentarii-scrisorilor-de-acreditare1498729547

REUNIUNEA CONSILIULUI EUROPEAN
PARTICIPAREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI LA DELIBERĂRILE CONSILIULUI
EUROPEAN
Vineri, 23 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut o declarație de presă la finalul Reuniunii Consiliului European de
la Bruxelles.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„(…) Vreau să mă refer la câteva teme care cred că sunt importante și interesante
pentru opinia publică de acasă. Primul este apărarea europeană. (…) În cadrul
acestei reuniuni (…) noi am aprobat lansarea a ceva ce se numește PESCO. Este o

Colaborare Structurată în domeniul apărării.
Legat de acest subiect, două remarci importante. S-a vorbit și se vorbește în
continuare despre un fond de apărare, însă vreau să fim bine înțeleși. Aici nu
vorbim despre un fond destinat achiziției de armament sau echipament. Este
vorba de un fond destinat în special cercetării și coordonării.
(…) *A+ceste teme legate de colaborarea structurată în domeniul apărării nu vin
niciun fel în conflict cu ce facem în NATO. Sunt chestiuni care nu țin de domeniile
de care se ocupă NATO, sunt chestiuni legate de coordonare și sunt chestiuni
legate de economie, în special industria de apărare. Și din acest motiv, și fondul
respectiv, pentru noi, care mai avem industrie pe apărare, cât avem, și vrem să o
revigorăm, este o chestiune importantă și vrem să fim parte a acestui proiect.
O a doua chestiune, care pentru noi (…) este de interes – sancțiunile pe care leam susținut, care se impun Rusiei pentru ocuparea Crimeii (…). Toată lumea a
fost de acord că ele trebuie prelungite. (…)
În fine (…) am discutat la finalul ședinței de ieri despre Brexit, temă legată de
Articolul 50, deci în formatul UE27. Am fost informați despre felul în care au
pornit negocierile, că abia în această săptămână, luni, a avut loc prima rundă de
negocieri.
Inclusiv înainte de a părăsi formatul, doamna May ne-a informat despre o
abordare din partea Marii Britanie. În ansamblu, pot să spun că lucrurile
deocamdată sună bine și sper să avem rezultate destul de concrete până în
toamna acestui an, pe prima fază de negociere. Toată lumea a acceptat, adică
toată lumea - și UE 27, și Marea Britanie, că este nevoie de o negociere
secvențială. Adică mai întâi se discută teme sensibile, legate de cetățeni, bani și
Irlanda, iar numai după ce se obține un progres semnificativ pe aceste teme se
trece la o negociere paralelă, care pe urmă include și aspecte despre colaborarea
pe viitor, după ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar.
Aceste chestiuni au fost, în final, agreate de toată lumea și ne dau speranța unor
negocieri fructuoase. Dar, sigur, și ce a propus doamna May legat de europenii
care sunt rezidenți în Marea Britanie e un început bun, însă nu trebuie să ne
pripim. Așteptăm documentele care vor fi publicate, și de Marea Britanie, și de
negociatorii UE27, în această chestiune, după care, sigur, urmează faza de
negociere.”
Vedeţi aici şi înregistrarea video a declaraţiei de presă:
http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/declaratia-de-presa-apresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-la-finalul-reuniuniiconsiliului-european1498224553

MESAJE
ZIUA DRAPELULUI NAȚIONAL

Luni, 26 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
transmis un mesaj cu ocazia Zilei Drapelului Național.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„Ziua Drapelului Național, sărbătorită pe 26 iunie, reprezintă pentru toți românii
prilejul de a onora stindardul național și întreaga noastră istorie. (…)
Românii au un profund sentiment de mândrie când văd drapelul arborat acasă,
cât și în exteriorul granițelor, în teatrele de operații sau cu ocazia competițiilor
sportive, ca însemn al unității și coeziunii naționale, al iubirii de neam, al onoarei
și gloriei.
Astăzi, Tricolorul României este simbolul unui stat modern și democratic, membru
al NATO și al Uniunii Europene, un aliat de nădejde al Statelor Unite ale Americii,
un reper de stabilitate și un furnizor de securitate în Europa de Sud-Est.
Ne revine tuturor datoria morală de a cultiva pentru generațiile viitoare
conștiința apartenenței la țară, la valorile autohtone și de a aduce propria
contribuție la apărarea unității, suveranității și independenței patriei.
La mulți ani, dragi români!
La mulți ani României și Tricolorului nostru!”
Vedeţi alocuţiunea şi aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul-presedintelui-romanieidomnul-klaus-iohannis-transmis-cu-prilejul-comemorarii-a-76-de-ani-de-lapogromul-din-iasi-28-30-iunie-1941

COMEMORAREA A 76 DE ANI DE LA POGROMUL DIN IAŞI
Joi, 29 iunie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
transmis un mesaj cu prilejul comemorării a 76 de ani de la Pogromul din
Iaşi (28-30 iunie 1941).
Mesajul a fost prezentat de către domnul Andrei Muraru, Consilier Prezidențial,
Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă.
Vă prezentăm în continuare textul mesajului:
„Se împlinesc aproape opt decenii de la Pogromul din Iaşi, dar comemorarea
momentului îşi amplifică, gradual, tragismul. Simţim cu atât mai mult încărcătura
dramatică a evenimentelor de acum 76 de ani, cu cât numărul martorilor
descreşte de la un an la altul. Uitarea tinde să corupă istoria, să o deformeze.
Dacă martorii dispar, atunci unul dintre cei mai importanţi stâlpi ai memoriei este
valorificarea locurilor.
Cunoscutul laureat al premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, spunea la un

moment dat: «când cineva nu e în stare să simtă şi să-şi manifeste recunoştinţa,
atunci ceva lipseşte din umanitatea sa. Un om poate fi aproape definit prin
atitudinea sa faţă de recunoştinţă». Aceste cuvinte sintetizează emblematic, prin
simplitatea lor, datoria morală şi respectul pe care fiecare dintre noi trebuie să îl
poarte celor care au căzut victime regimurilor dictatoriale şi totalitare ale
secolului XX. În plus, cunoaşterea, asumarea şi transmiterea lecțiilor trecutului nu
pot fi făcute decât prin acţiuni care să ducă la rezultate concrete, iar statul român
a dovedit că a înţeles pe deplin acest lucru.
Dincolo de măsurile care s-au luat deja la nivel naţional, cred că este de o
importanţă esenţială continuarea demersurilor în vederea prezervării memoriei
victimelor şi la nivel local. (…) Educaţiei despre Holocaust trebuie să i se acorde şi
pe viitor locul cuvenit, iar în acest sens este necesar ca autorităţile publice şi
societatea civilă să înţeleagă că demersurile concrete trebuie continuate. Este
nevoie în această direcţie de o susţinere cât mai largă, a tuturor decidenţilor,
pentru că memoria ne defineşte prezentul şi reflectă identitatea noastră ca
popor.
Fie ca amintirea victimelor să rămână veşnic în inimile noastre!”
Vedeţi mesajul şi aici: http://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajulpresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-transmis-cu-prilejul-comemorariia-76-de-ani-de-la-pogromul-din-iasi-28-30-iunie-1941

STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU DIASPORA
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.
Strategia este disponibilă aici: http://www.dprp.gov.ro/strategianationala-pentru-romanii-de-pretutindeni-2017-2020/
STUDII ÎN ROMÂNIA (actualizat)
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 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
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

*
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-oferasprijin-candidatilor-romani-din-afara-granitelor-pentru-admiterea-in-scolile-siuniversitatile-romanesti/

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

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 (reluat)
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
Web: http://www.presidency.ro/ro/angajamente/diaspora

