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COOPERARE EUROATLANTICĂ
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI ŞI ŞEFUL COMITETULUI MILITAR NATO LA
BAZA AERIANĂ DIN CONSTANŢA
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a efectuat joi, 13 iulie
a.c., o vizită la Centrul Administrativ „Mihail Kogălniceanu” din județul
Constanța. Cu această ocazie, Președintele Klaus Iohannis a avut o
întrevedere cu Președintele Comitetului Militar al Alianței NordAtlantice, generalul Petr Pavel, și s-a întâlnit cu piloții români și britanici
aflați în baza aeriană din localitate.
În cadrul discuțiilor cu Președintele Comitetului Militar NATO, au fost abordate
subiecte de actualitate de pe agenda Alianței Nord-Atlantice. Președintele
României a afirmat hotărârea țării noastre de a respecta angajamentele asumate
la nivel Aliat privind alocarea a 2% din PIB sectorului apărării, dezvoltarea de
capabilități de apărare și participarea la misiuni și operații NATO. (…)

Președintele României a evidențiat implicarea națională substanțială în
consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO în flancul estic, prin
intermediul prezenței înaintate adaptate (tailored Forward Presence) în România
și regiunea Mării Negre. (…)

Președintele României, domnul Klaus Iohannis şi
Președintele Comitetului Militar al Alianței NordAtlantice, generalul Petr Pavel.

Președintele Comitetului Militar al NATO, generalul Petr Pavel, a apreciat
eforturile și contribuția importantă a României în cadrul Alianței Nord-Atlantice,
fiind evidențiate alocarea a 2% din PIB cheltuielilor pentru apărare, participarea
substanțială a militarilor români la Misiunea Resolute Support în Afganistan și
implementarea măsurilor subsumate prezenței înaintate adaptate în zonă.
Oficialul NATO a afirmat susținerea pentru implementarea deplină a măsurilor de
consolidare a apărării colective și descurajare pe flancul estic. Totodată,
generalul Petr Pavel a accentuat că este necesară sporirea măsurilor de
securitate pentru combaterea terorismului și proiectarea stabilității în
vecinătatea sudică a spațiului euroatlantic. (…)
În cadrul turului Centrului Administrativ „Mihail Kogălniceanu”, Președintele
României s-a întâlnit cu piloții românii și cei britanici (…) și i-a felicitat pe militari
pentru contribuția [lor] la întărirea securității în România și în regiune, precum și
în întreg spațiul euroatlantic.
Cei 160 de militari britanici și cele patru aeronave Eurofighter Typhoon din
dotarea forțelor aeriene regale se află în România în perioada mai – august a.c.
pentru a desfășura misiuni de poliție aeriană întărită și pentru a se instrui în
comun cu militarii români. Piloții britanici au participat alături de cei români la
exercițiul Noble Jump 2017, urmând să ia parte și la exercițiul Saber Guardian.
În finalul vizitei la Centrul Administrativ „Mihail Kogălniceanu”, Președintele
României, domnul Klaus Iohannis, a urmărit un exercițiu de poliție aeriană
efectuat cu aeronavele MIG 21 Lancer, F-16 și Eurofighter Typhoon. (…)
Vedeţi întregul comunicat de presă aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/declaratia-de-presa-apresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-la-summitul-initiativeicelor-trei-mari

ANTREPRENORIAT
PROIECTELE FINANŢATE PRIN PROGRAMUL “DIASPORA START-UP”
În cadrul apelului de proiecte Diaspora Start-Up au fost aprobate 32
proiecte în valoare de 76 milioane euro.
Apelul la proiecte a fost destinat antreprenorilor români care locuiesc în
străinătate sau celor care s-au întors recent în țară și doresc să-și valorifice
abilitățile profesionale dobândite în afară, prin deschiderea unei afaceri în

România.
Lista proiectelor selectate este disponibilă aici:
http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/76-milioane-euro-pentruromanii-din-diaspora-care-vor-sa-si-deschida-o-afacere

FONDURI DE PÂNĂ LA 200.000 RON PENTRU MICILE AFACERI (actualizat)
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.
Întrucât procedura de înfiinţare a noilor firme nu a fost îndeplinită la timp de
către solicitanţi datorită suprasolicitării infrastructurii tehnice a Oficiului Naţional
Registrul Comerțului și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat anunţă faptul că, imediat
după evaluarea dosarelor depuse în actuala etapă și în limita resurselor
financiare rămase, se va organiza o nouă sesiune de înscrieri.
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/

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, publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 27 iunie
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-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

CERERI DE FINANŢARE (actualizat)
PROIECTE APROBATE ŞI RESPINSE
Lista proiectelor aprobate în urma evaluării până la data de 4 iulie 2017:
http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2017/03/PV-aprobate.pdf
Lista proiectelor respinse în urma evaluării până la data de 4 iulie 2017::
http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2017/03/PV-respinse.pdf
*

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
Editor: Denise Mihalache
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Bd. Geniului nr. 1-3, Sector 6, Bucureşti, CP 060116, România
E-mail: diaspora@presidency.ro, denise.mihalache@presidency.ro
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