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Preşedintele României la Summit-ul „Inițiativei celor Trei Mări” la Varşovia;
Şedința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT);
Preşedintele României la Ziua Independenţei SUA;
Strategia Naţională pentru Românii de Pretutindeni 2017-2020;
Şcolarizarea românilor de pretutindeni în învățământul de stat din România;
Start-Up Nation - ajutor nerambursabil de la stat.
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POLITICĂ REGIONALĂ
SUMMITUL CELOR TREI MĂRI: ADRIATICĂ - MAREA NEAGRĂ - BALTICĂ
Joi, 6 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut
la Varșovia o declarație de presă la Summit-ul „Inițiativei celor Trei Mări”
la care a participat şi Preşedintele Statelor Unite ale Americii.
Preşedintele României a declarat, între altele:

„Ne-am întâlnit astăzi, aici, în Varșovia, într-un format foarte interesant, un
format care se numește „Inițiativa celor Trei Mări”, și am avut un oaspete foarte
special, (…) pe Președintele Statelor Unite, domnul Donald Trump.
Am avut o sesiune dedicată relației transatlantice foarte bună și foarte
constructivă, după care am avut ocazia să participăm la o (…) manifestare [în]
care (…) conținutul discursului principal, al Președintelui Trump, a fost foarte bun,
[a] reiterat faptul că Articolul 5 [din Tratatul NATO, „care garantează că orice

țară sprijină orice altă țară, dacă este nevoie”] (…) va fi întru totul respectat de
Statele Unite (…).
Acum se desfășoară încă două sesiuni mai degrabă economice, (…) de
infrastructură.
Reamintesc, cu această ocazie, că obiectivul principal al acestui format este
discutarea și, evident, în perspectivă, realizarea unor coridoare Nord-Sud, care vin
în completarea coridoarelor Est-Vest (…). Este și vorba de transport rutier, de
transport pe cale ferată, de transport de date, și așa mai departe, dar, sigur, și de
transport de energie. (…)Toate acestea fac tema dezbaterilor noastre.
[A]m invitat participanții să facem acest Summit anul viitor în România, invitație
care a fost imediat acceptată.”
Vedeţi declaraţia şi aici: http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-depresa/declaratia-de-presa-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannissustinuta-la-summitul-initiativei-celor-trei-mari

INTERNE
ȘEDINȚA CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ȚĂRII (CSAT)
Marți, 4 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Palatul Cotroceni o declarație de presă la finalul ședinței
Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„(…) Am discutat despre Strategia Uniunii Europene pe dimensiunea de securitate
și apărare (…) o temă foarte importantă pentru noi. (…) Este vorba despre o
inițiativă europeană, care vizează, în prima etapă, cercetare militară, un studiu
asupra modului în care industria de apărare europeană poate fi îmbunătățită și,
în perspectivă, va studia felul în care armatele naționale vor colabora mai intens,
vor fi mai bine coordonate în chestiuni legate de interesul european.
(…) Concluzia simplificată este: România este interesată (…) și dorește să devină
parte din proiect. (…) Când e vorba de securitate și securitatea granițelor externe,
securitatea cetățenilor noștri, România dorește să participe.
Am avut un proiect care se reia în fiecare an și care prevede aprobarea forțelor și
mijloacelor Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne care
pot fi puse la dispoziție pentru misiuni externe, deci misiuni care se desfășoară în
afara teritoriului național. (…)
Nu vreau să intru în prea multe detalii, dar este totuși important de știut că a fost
majorat numărul forțelor care pot fi puse la dispoziție. Avem, așadar, un număr
maximal (…) de 1793 de persoane, militari și civili, care pot participa la misiuni
externe din partea MApN, și un număr de 971 de persoane, atât militari cât și

civili, care pot participa din partea MAI la misiuni externe.
Acestea sunt maximele. În realitate, acum nu sunt atâtea persoane angajate, și
probabil nu vor fi nici în 2018, dar cu toții am văzut că situațiile se pot schimba de
la o zi la alta, și vrem să fim asigurați că dispunem de o marjă confortabilă pentru
a aloca, atunci când considerăm că este cazul, un număr suplimentar de oameni
pentru aceste misiuni. (…)
Am avizat, după aceea, Cartea Albă a Apărării 2017, un document prezentat de
Ministerul Apărării Naționale, care a fost găsit foarte bun și oportun.
Am analizat un raport al Ministerul Afacerilor Interne privind evoluția
fenomenului migrației, în special, sigur, migrația ilegală. Acest fenomen
migraționist, care s-a intensificat neașteptat de mult în 2015, (…) [şi] a devenit
ceva cu ce trebuie să ne confruntăm zilnic. Și acesta a fost mesajul meu pentru cei
din Ministerul Afacerilor Interne, să ieșim din paradigma că vorbim de o criză
limitată în timp și să ne pregătim să facem față acestei mișcări migraţioniste
pentru mulți ani de acum înainte. (…)
Așadar, ceea ce trebuie să facă MAI este să fie bine pregătit și pentru cei care vor
încerca ilegal să pătrundă pe teritoriul țării noastre, dar și pentru cei care vor fi
relocați în baza deciziei care s-a luat la nivel european.
Am aprobat astăzi raportul de activitate al SRI pe anul 2016, pe anul trecut, un
raport complet, bine documentat și care a arătat o dată în plus cât de importantă
este munca pe care o depune SRI pentru a ne apăra de teroriști. (…)
Un document pe care nu l-am discutat, fiindcă a fost retras pe de ordinea de zi,
vreau să îl menționez totuși – Planul de înzestrare a Armatei pentru perioada
2017-2026. S-a constatat că acest document a neglijat un aspect important, și
anume acordul politic de a aloca 2% din PIB pentru Apărare pentru cel puțin un
deceniu. Documentul a fost, ca atare, retras de inițiator. Urmează să fie adaptat
dorinței politice și urmează să fie prezentat într-o ședință ulterioară a CSAT.
Acestea au fost temele pe care am considerat că e bine să le cunoască opinia
publică. ”
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-sedinteiconsiliului-suprem-de-aparare-a-tarii1499170056

PARTENERIAT STRATEGIC ROMÂNIA-SUA
SUA – 241 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ ŞI 20 DE ANI DE PARTENERIAT
STRATEGIC CU ROMÂNIA
Marți, 4 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a

susținut o alocuțiune în cadrul recepției oferite de Ambasada Statelor
Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 241-a aniversări a Zilei
Independenței.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„În acest an sărbătorim două decenii de la lansarea Parteneriatului Strategic cu
Statele Unite.
Parteneriatul a influențat decisiv evoluția României în acești 20 de ani. În acești
20 de ani, România a învățat, inclusiv cu sprijinul Statelor Unite, ce înseamnă
forța democrației și respectul față de justiție, stat de drept și transparență.
Cetățenii români știu astăzi că valorile democratice nu pot fi negociate. (…)
Cetățenii României de azi și-au demonstrat maturitatea și verticalitatea morală.
Acum este timpul ca țara să fie guvernată responsabil și predictibil, punând
interesul cetățeanului pe primul loc și dovedind partenerilor noștri străini că
România este același partener stabil, care își respectă angajamentele asumate.
Celebrăm astăzi Ziua Națională a Statelor Unite la mai puțin de o lună de la vizita
pe care am efectuat-o la Washington.
Am avut întâlniri excelente și deosebit de fructuoase la nivelul Congresului și al
Administrației americane, culminând, desigur, cu întâlnirea din 9 iunie cu
Președintele Donald Trump.
Această întâlnire, ca de altfel întreaga vizită la Washington, a reprezentat o
reconfirmare a angajamentului Statelor Unite pentru dezvoltarea și extinderea
Parteneriatului nostru Strategic și pentru securitatea regiunii noastre, inclusiv a
României.
De asemenea, a fost o recunoaștere a capacității României de a fi furnizor de
securitate și de a acționa ca stat-pilon în regiune, pentru proiectarea valorilor
noastre comune.
Am stabilit, așadar, împreună cu Președintele Trump, să ne amplificăm eforturile
pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic, în toate domeniile sale.
Trebuie să aducem la nivelul de excelență al cooperării politico-militare și de
securitate și cooperarea economică, respectiv cea culturală, inclusiv pe palierul
cercetării și inovării.
Pentru că am amintit cooperarea economică, este important să intensificăm
schimburile comerciale și investițiile capitalului american în România, dar și
susținerea interesului oamenilor de afaceri români pentru piața americană,
recent dovedit de participarea – tot mai numeroasă de la an la an – a
companiilor românești la evenimentul «Select USA».
În același timp, folosesc acest prilej pentru a reitera faptul că (…) pentru ca
România să atragă companii americane, de exemplu, este foarte importantă
asigurarea unui climat general atractiv și stabil, cu un cadru legislativ predictibil
și transparent, cu o birocrație redusă și respect față de statul de drept.

Sper ca noul Guvern instalat să ia aminte la aceste principii fundamentale.(…)
În ceea ce privește dimensiunea militară a relației noastre, care este excelentă
atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO, Statele Unite rămân principalul
garant al securității României, care, la rândul său, își aduce o contribuție
consistentă și apreciată, inclusiv pentru securitatea SUA. (…)
Sunt convins că, după întâlnirea cu Președintele Trump, relația dintre România și
Statele Unite este mai puternică decât oricând și are, așa cum a punctat
Președintele Trump, un viitor «foarte, foarte luminos».
Închei prin a ura «La mulți ani!» Statelor Unite ale Americii. Veți găsi mereu în
România un aliat, un partener și un prieten pe care vă puteți baza!
Happy 4th of July! Happy Independence Day!”
Vedeţi aici întreaga alocuţiune:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare-la-receptia-oferitade-ambasada-sua-cu-ocazia-celei-de-a-241-a-aniversari-a-zilei-independentei

COMERŢ
DIRECTORUL GENERAL AL OMC ÎN VIZITĂ LA COTROCENI
Miercuri, 5 iulie a.c., Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a
primit vizita Directorului General al Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(OMC), domnul Roberto Azevêdo.
În debutul întrevederii, domnul Roberto Azevêdo a ţinut să aprecieze progresele
semnificative pe care România le-a făcut în ultima perioadă, ca membru al
Uniunii Europene și ca economie de piață consolidată.
Printre subiectele discutate s-au aflat şi tendinţele globale actuale în domeniul
politicilor economice, precum și teme aflate pe agenda reuniunii G20 de la
Hamburg, din 7-8 iulie a.c. (…)
Directorului General al Organizaţiei Mondiale a
Comerţului (OMC), domnul Roberto Azevêdo şi
Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis

Preşedintele României a apreciat rolul și contribuțiile Organizației Mondiale a
Comerțului la cooperarea economică internațională, prin promovarea liberalizării
comerțului internațional. De asemenea, a fost subliniată ideea că procesul de
liberalizare a schimburilor comerciale a adus beneficii deopotrivă țărilor
dezvoltate și celor aflate în dezvoltare, prin accesul la produse de calitate
superioară, crearea de locuri de muncă, sporirea fluxului de investiții străine
directe, transferul de tehnologii și inovații. (…)
Totodată, Preşedintele Klaus Iohannis a menţionat faptul că orientarea către
competitivitate necesită și o flexibilitate sporită, în special în sfera pieţei muncii.
În acest sens, se impune regândirea profundă a rolului sistemului educaţional în
dezvoltarea unei economii dinamice și inovative, prin care să fie valorificate

avantajele competitive de care dispunem și, în plus, să fie prefigurate soluții
prospective pentru economia viitorului, bazată tot mai mult pe digitalizare și
inovație tehnologică.
Nu în ultimul rând, au fost abordate şi provocările actuale cu care se confruntă
Uniunea Europeană, nu doar cele referitoare la Brexit, ci şi cele privitoare la
politicile prin care statele membre încearcă să susțină sectorul întreprinderilor
mici şi mijlocii, antreprenoriatul, creativitatea şi inovaţia.
Vedeţi întregul comunicat de presă aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-de-catrepresedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-a-directorului-general-alorganizatiei-mondiale-a-comertului-domnul-roberto-azevedo

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

universitatile-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-de-

pregatire-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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