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VIZITE PREŞEDINTELUI ÎN HARGHITA ŞI COVASNA
„ROMÂNII ȘI MAGHIARII -- EXPERIENȚA DE A TRĂI ÎN ARMONIE ÎNTR-O
EUROPĂ A VALORILOR”
Marți, 18 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Miercurea Ciuc o alocuțiune în cadrul dezbaterii „Coerență și
transparență – exemple de bune practici la nivelul județelor Harghita și
Covasna”, cu reprezentanții administrației publice locale din județele
Harghita și Covasna.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„(…) Din câte știu eu, au trecut mulți ani de când un Președinte a pășit aici într-o
vizită oficială. Așadar, am ținut în mod special să vin în această zonă minunată,
cu oameni puși pe treabă, pentru a vă cunoaște. (…)
Am venit să vă ascult cu foarte mare atenție. Sunt sigur că doar prin dialog și

printr-un parteneriat autentic – nu unul mimat – între reprezentanții de la centru
și cei locali, pot fi găsite cele mai bune soluții la dificultățile pe care le
întâmpinați. (…)
Din păcate însă, de prea multe ori, realitățile din județele dumneavoastră, locuite
în majoritate de maghiari, sunt interpretate, de o parte sau de alta, într-o
manieră care dezbină, care nu face decât să accentueze diferențele și să
promoveze ostilitatea.
Intoleranța, respingerea celor de altă etnie, indiferent dacă sunt practicate de
reprezentanți ai minorităților sau ai majorității, sunt căi sigure pentru blocarea
evoluției atât a comunităților, cât și a țării în ansamblu. (…)
În istoria post-decembristă avem suficiente momente în care dezvoltarea statului
s-a bazat și pe susținerea primită din partea reprezentanților comunității
maghiare, al căror sprijin pentru parcursul european și nord-atlantic al României,
spre exemplu, este de necontestat.
Contăm, în continuare, pe o contribuție la fel de semnificativă și la actualul efort
de reconsolidare a proiectului european.
Judeţele Harghita şi Covasna au un potenţial de dezvoltare deosebit. Sunt foarte
multe sectoare şi domenii de activitate în care merită investit. Sunt monumente
istorice care oferă o coloratură aparte regiunii, sunt staţiuni balneoclimaterice de
importanţă naţională, sunt rezerve de ape minerale care merită exploatate.
Totodată, sunt multe zone folclorice şi etnografice care trebuie conservate,
întrucât au o capacitate formidabilă de a atrage turişti români şi străini. Este un
semn bun faptul că, în 2016, numărul de sosiri turistice a fost aproape dublu față
de anul 2015, însă ponderea turiștilor străini este încă mult sub media națională.
(…) Modernizarea infrastructurii rutiere, bunăoară, este o condiţie esenţială
pentru dezvoltarea zonelor urbane şi rurale, dar şi pentru creșterea atractivității
turistice și, la modul general, economice a regiunii. (…) Sunt la curent cu
realitățile economice și demografice ale zonei, precum și cu dinamica resurselor
de muncă.
În plan economic, de exemplu, Harghita și Covasna au decalaje semnificative în
atragerea investițiilor. Sunt convins că există exemple de bună-practică și soluții
economice locale. Trebuie să promovăm o cât mai mare deschidere către
utilizarea fondurilor europene și atragerea de investiții străine, care să
dinamizeze dezvoltarea principalelor sectoare economice.
Un aspect pozitiv care mi-a captat atenţia este capacitatea de clusterizare a
judeţelor Harghita şi Covasna.
Salut inițiativele locale în acest sens şi mă bucur că s-a înţeles faptul că
instrumentul strategic în procesul inovării şi al obţinerii de performanţă
economică este capacitatea de colaborare în domenii cheie.
Este esențial să susținem rolul întreprinderilor mici și mijlocii în economia locală,
iar prin proiectele clusterelor să putem atenua decalajele care există atât la nivel

regional, cât și la nivel național.
(…) Există trei teme politice la care cred că vă așteptați să mă refer:
descentralizarea, regionalizarea și autonomia.
România are mare nevoie de creștere economică și de modernizarea
administrației. În lumina acestor obiective, cred că descentralizarea este
obligatorie, fiindcă aleșii locali știu cel mai bine de ce are nevoie comunitatea și
trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a acționa în interes local.
Regionalizarea este de dorit, dar numai dacă se face în așa fel încât să ducă la
modernizarea administrației, pentru a fi mai eficientă în interesul cetățeanului, și
dacă duce la crearea de noi locuri de muncă prin creștere economică.
Autonomia locală și regională, așa cum tocmai le-am descris, ajută, dar
autonomia pe criterii etnice nu este de dorit, fiindcă ar inhiba dezvoltarea.
La aceste concluzii s-a ajuns la nivel european, unde chiar se recomandă ca, în
cazul unei regionalizări, să nu se realizeze delimitarea regională pe linia de
delimitare etnică.
În final, aș vrea să spun că mă îngrijorează soarta tinerilor din zonă care nu
vorbesc bine limba română. Este o problemă care trebuie depășită, pentru că
doar astfel putem conviețui în armonie, dar și pentru că doar așa le putem
asigura acestor tineri un viitor.
Maghiarii bine educați au dreptul la șansa de a-și construi o carieră, fiind capabili
să lucreze și aici, dar și la București sau în orice altă parte a țării.
De aceea, reprezentanții comunității maghiare și ai Ministerului Educației trebuie
să se așeze la masa dialogului și să găsească urgent soluțiile cele mai bune.
Să nu îi privăm pe copiii și pe tinerii maghiari de aceste oportunități, să nu le
limităm viitorul din cauza unor concepții care țin uneori prea mult de politicianism
și prea puțin de oameni.
În încheiere, vă spun că am foarte mare încredere în dumneavoastră, în
capacitatea dumneavoastră de a face în continuare din această relație dintre
minoritate și majoritate una de succes. (…)
Dincolo de misiunea de a gestiona treburile administrative, vă revine și sarcina de
a încuraja un climat de bună înțelegere și respect în cadrul comunităților pe care
le reprezentanți. (…)
Vom putea să trăim cu toții în acea Românie în care să ne simțim împliniți doar
când țara noastră își va atinge potențialul, adică atunci când cetățenii săi,
indiferent de etnie, se vor simți încurajați să își canalizeze energiile spre ceea ce îi
unește, nu spre ceea ce îi dezbină.
Faptul că ne-am întâlnit astăzi, în acest cadru, nu poate decât să întărească
convingerea că românii și maghiarii au de împărtășit și altora experiența de a trăi
în armonie într-o Europă a valorilor.”
Vedeţi şi înregistrarea video a alocuţiunii:

http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-dezbaterii-coerenta-sitransparenta-exemple-de-bune-practici-la-nivelul-judetelor-harghita-si-covasna

STIMULAREA ECONOMIEI PRIN DEZVOLTAREA CLUSTERELOR*
Marți, 18 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, s-a
întâlnit cu reprezentanții principalelor clustere din județele Covasna și
Harghita. Evenimentul, la care au participat 32 de reprezentanți ai 19
clustere, asociații profesionale și incubatoare din zonă, a avut loc la
Consiliul Județean Covasna, din municipiul Sfântu Gheorghe.
La discuții au fost prezente și conducerile celor două consilii județene, alături de
alte autorități locale.
Inițiativele de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi aportul acestora la
dezvoltarea economică a judeţelor Harghita şi Covasna au fost subiecte abordate
în cadrul întâlnirii. Totodată, s-a pus accent pe faptul că cele două județe
beneficiază de resurse majore în ceea ce privește capacitatea de clusterizare,
prin urmare colaborarea pe acest palier fiind binevenită.
Participanții au pus accent pe crearea și continuarea unor colaborări crossectoriale, interregionale și chiar internaționale de succes, ceea ce ar conduce la
dezvoltarea sustenabilă a celor două județe și a Regiunii de dezvoltare Centru. În
aceeași timp, astfel de măsuri ar reuși să pună mai mult în valoare atuurile locale,
stimulând o evoluție economică armonioasă cu restul țării și Uniunea Europeană,
un aspect major fiind constituit de atragerea fondurilor europene.
Președintele României a arătat că încurajează acest tip de asociere, subliniind
faptul că țara noastră are deosebită nevoie de o creștere a capacității de
clusterizare, ceea ce ar conduce la dezvoltare economică la nivel regional și
național. Aceasta ar implica și dezvoltarea, pe viitor, a învățământului tehnologic,
formă de educație care ar impulsiona orientarea în domenii-cheie, în care este o
foarte mare nevoie de competențe practice.
Vedeţi aici comunicatul de presă:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/intalnireapresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-cu-reprezentantii-principalelorclustere-din-judetele-covasna-si-harghita
* Cluseterul este un grup de firme, actori economici interconectaţi şi instituţii localizate într-o
proximitate geografică.

APĂRARE
ZIUA AVIAȚIEI ROMÂNE ȘI A FORȚELOR AERIENE

Joi, 20 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
transmis un mesaj cu ocazia Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene.
Vă prezentăm în continuare textul mesajului:
„Astăzi, 20 iulie 2017, de ziua Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, sărbătorim Ziua
Aviației Române și a Forțelor Aeriene și onorăm contribuția tuturor militarilor și
civililor care și-au pus destinele în slujba Aripilor Românești.
De la înființarea, în 1893, a primei aerostații a armatei noastre și până în prezent,
la intrarea în dotare a avionului de luptă F-16, Forțele Aeriene au parcurs un
drum lung al evoluției, marcat de pasiune, de vocația pionieratului, dar și de
sacrificii. (…)
În prezent, militarii Forțelor Aeriene participă la misiuni complexe, sub egida
NATO, ONU, OSCE și a Uniunii Europene, dovedind profesionalism și patriotism.
(…)
Tot astăzi îi cinstim pe toți deschizătorii de drumuri care, prin efortul lor creator,
au contribuit la dezvoltarea aviației și a științei aeronautice românești și
mondiale – personalități remarcabile, precum Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri
Coandă, Elie Carafoli și Hermann Oberth.
Îi sărbătorim, de asemenea, pe cei din aviația civilă de transport și din cea
utilitară, dar și pe împătimiții aviației sportive, care prin activitatea lor contribuie
la dezvoltarea economiei și la promovarea sportului românesc.
Le mulțumesc tuturor aviatorilor militari sau civili (…) pentru modul exemplar în
care își fac datoria, atunci când țara are nevoie de ei.
Îmi exprim admirația și recunoștința față de dragostea de zbor și abnegația cu
care exercitați această profesie de credință, fără să țineți cont de restricțiile și
sacrificiile inerente. Vă încurajez să perseverați în a vă pregăti și a vă antrena,
pentru a menține cele mai înalte standarde de profesionalism.
Vă asigur de întreaga mea prețuire, vă doresc multă sănătate și vă felicit pentru
modul remarcabil în care vă îndepliniți misiunile!
La mulți ani și cer senin!”
Vedeţi aici întregul mesaj: http://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajulpresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-transmis-cu-ocazia-zilei-aviatieiromane-si-a-fortelor-aeriene

100 DE ANI DE LA VICTORIILE DE LA MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI ŞI OITUZ
Marți, 18 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Mausoleul Mărăști, județul Vrancea, o alocuțiune în cadrul
ceremoniei militare desfășurate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la

luptele purtate de Armata României în Primul Război Mondial.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„Acum o sută de ani, locul în care ne aflăm a cunoscut prima mare victorie a
Armatei Române în Războiul de întregire a neamului. (…)
În numele statului român, am venit aici pentru a arăta recunoștința noastră și
pentru a cinsti memoria acestor eroi. Pe sacrificiul lor se sprijină România de
astăzi, un stat unit, demn și respectat.
Se împlinesc 100 de ani de la marile bătălii din vara anului 1917, un foarte bun
prilej de a ne aminti care sunt explicațiile profunde ale victoriilor de la Mărăști,
Mărășești și Oituz.
Prima dintre ele este, fără îndoială, forța idealului național. Întregirea neamului,
aceasta a fost datoria cu care Armata Română a intrat în Marele Război alături
de Antantă și de care s-a achitat cu onoare și jertfă.
Un rol important - pe care se cuvine să-l evocăm cu recunoștință - l-a avut
sprijinul aliaților, cu precădere misiunea militară franceză de sub comanda
Generalului Berthelot, care a contribuit semnificativ la victoriile din vara anului
1917.
Dar campania glorioasă din iulie – august 1917 se explică și prin speranța și
energiile populare generate de angajamentul clasei politice de a edifica o nouă
Românie, mai incluzivă, mai democratică.
Modificarea Constituției din iunie 1917 a dat viziune unei țări nu doar aspirând la
unitate națională, dar și orientată spre valorile democrației occidentale.
În jurul acestor speranțe - la Mărăști, ca și la Mărășești și Oituz - românilor li s-au
alăturat, în luptă, în sacrificiu și victorie, pentru țara care devenea din ce în ce
mai mult și patria lor, evrei, romi și armeni. (…)
(…) [N]imic nu poate sta în calea împlinirii proiectelor importante ale națiunii,
atunci când energia sa este valorificată prin responsabilitatea clasei politice și,
mai ales, atunci când sacrificiile fiecărei generații nu sunt deturnate de
demagogie și populism.
Cu prețul a milioane de vieți, Marele Război ne amintește ce au însemnat ura și
dezbinarea și cât de importante sunt pentru continentul nostru unitatea,
solidaritatea și pacea. (…)
Cea mai sinceră expresie de mulțumire pentru această moștenire lăsată de
înaintași este să contribuim, împreună, la materializarea unui proiect de țară care
să consolideze România ca stat european. Un stat în care legea este egală pentru
toți, o patrie a tuturor cetățenilor săi, o țară tolerantă și incluzivă.
Dragi locuitori ai Mărăștiului,
Oameni ai Vrancei și cetățeni ai României, (…)
Vă chem să ne unim eforturile pentru a întări acest proiect, ceea ce înseamnă,
implicit, dezvoltarea și progresul țării noastre în ansamblu, dar și a fiecărei

comunități locale.
Să marcăm Centenarul Marii Uniri printr-un angajament concret, nu festivist ori
declarativ, pentru o Românie unită și prosperă, puternică și educată!
Să transformăm câmpiile jertfei de acum 100 de ani în locuri ale împlinirii pentru
urmașii eroilor pe care astăzi i-am cinstit! Vă mulțumesc!”
Vedeţi aici şi înregistrarea video a alocuţiunii:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-ceremoniei-militare-de-lamausoleul-marasti-desfasurate-cu-prilejul-implinirii-a-100-de-ani-de-la-luptelepurtate-de-armata-romaniei-in-primul-razboi-mondial

EXERCIȚIUL MILITAR MULTINAȚIONAL „SABER GUARDIAN - 2017”
Sâmbătă, 15 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Cincu, județul Brașov, o declarație de presă în urma
participării la exercițiul militar multinațional „Saber Guardian - 2017”.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„Am asistat la un exercițiu foarte deosebit atât prin amploarea lui, cât și prin
numărul de participanți, dar și faptul că aici au participat ostași români,
americani, dar și invitați din mai multe state a făcut din acest exercițiu un
exercițiu internațional. (…)
[A fost] un foarte înalt nivel de profesionalism și, s-a putut constata foarte ușor,
un exercițiu special prin faptul că aici au participat mai multe arme. Acest lucru
până acum nu s-a realizat la noi, este o premieră.
Rezultatul final, evaluarea finală, o vor face militarii în orele și zilele care
urmează, dar o primă evaluare se poate face la momentul acesta. A fost un
exercițiu foarte reușit. Îi felicit pe toți cei care au pregătit, au condus acest
exercițiu și, evident, pe toți cei care au participat, indiferent de rang.”
Vedeţi aici întreaga declaraţie de presă:
http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/declaratia-de-presa-apresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-urma-participarii-laexercitiul-militar-multinational-saber-guardian-2017

PRIMIRI OFICIALE
VIZITA MINISTRULUI DE STAT PENTRU AFACERI EXTERNE AL JAPONIEI
Miercuri, 19 iulie a.c., Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, l-a
primit pe domnul Nobuo Kishi, Ministrul de Stat pentru Afaceri Externe

al Japoniei, cu prilejul vizitei pe care acesta o efectuează în România.
Agenda de discuții a inclus un schimb de vederi asupra stadiului și perspectivelor
de consolidare a parteneriatului dintre România și Japonia, cu accent pe
dinamizarea contactelor politice de nivel şi a cooperării economice, respectiv
asupra aprofundării schimburilor culturale şi inter-umane.
Ministrul de Stat pentru Afaceri Externe al Japoniei,
domnul Nobuo Kishi şi Preşedintele României,
domnul Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a exprimat dorinţa României de aprofundare a
relaţiilor excelente, de parteneriat, dintre cele două state, precum şi pentru
intensificarea contactelor politice de nivel.
La rândul său, Ministrul de Stat pentru Afaceri Externe Nobuo Kishi a arătat că,
pentru Japonia, România este un partener important, a cărui relevanţă strategică
a crescut în ultimii ani, având în acelaşi timp o creştere economică solidă, care o
face atractivă pentru mediul de afaceri japonez. (…)
Totodată, Președintele României a încurajat realizarea de noi investiţii japoneze
în țara noastră (…) inclusiv prin valorificarea oportunităților sporite de cooperare
economică care se deschid în relația României cu Japonia în contextul finalizării
negocierilor Acordului de Parteneriat Economic și a Acordului de Parteneriat
Strategic UE-Japonia, cu ocazia Summitului UE-Japonia din 6 iulie 2017.
Președintele Klaus Iohannis a salutat finalizarea celor două Acorduri şi a subliniat
susţinerea pe care ambele state o acordă valorilor comerţului liber.
De asemenea, Președintele României și Ministrul de Stat Nobuo Kishi au avut un
schimb de vederi asupra evoluțiilor preocupante din Peninsula Coreeană.
Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat poziţia fermă a României privind acţiunile
Coreei de Nord, care sunt de natură să încalce rezoluţiile relevante ale Consiliului
de Securitate ONU.
Vedeţi întreg comunicatul de presă:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-ministruluide-stat-pentru-afaceri-externe-al-japoniei-domnul-nobuo-kishi

ANTREPRENORIAT
COMPETITIVITATEA ȘI INOVAȚIA – CHEILE UNUI ANTREPRENORIAT DE
SUCCES
Vineri, 14 iulie a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
transmis un mesaj cu prilejul lansării versiunii în limba română a „Cartei
Albe a IMM-urilor din România”, ediția a XV-a, eveniment organizat de
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.
Mesajul a fost prezentat de către domnul Cosmin Marinescu, Consilier
Prezidențial, Departamentul Politici Economice și Sociale:

„(…) Vă felicit (…) pentru modul în care «Carta Albă a IMM-urilor din România» a
reușit, de-a lungul anilor, să reflecte cele mai evidente tendințe și preocupări ale
oamenilor de afaceri, și să propună strategii de susținere și dezvoltare pentru
mediul de afaceri românesc.
Așa cum probabil cunoașteți, la inițiativa Administrației Prezidențiale și ca etapă
de consultare în cadrul Proiectului de țară, am avut recent o largă dezbatere cu
reprezentanții mediului de afaceri din România, oameni de afaceri români și
investitori străini, companii mari și întreprinderi mici și mijlocii. În acest cadru,
toți reprezentanții mediului de afaceri au arătat că stabilitatea și predictibilitatea
sunt cele mai importante exigențe ale mediului economic, în special în contextul
evoluțiilor politice recente.
În acest sens, indiferent cât de ambițios ar fi, niciun program de guvernare nu are
dreptul să contravină cerințelor esențiale de stabilitate și predictibilitate de care
economia are nevoie.
De exemplu, în ciuda creșterii economice record de 5,7% pe primul trimestru și a
expansiunii considerabile a consumului, execuția bugetară de pe primul semestru
al anului 2017 consemnează serioase rămâneri în urmă în privința colectării
veniturilor – care sunt cu aproape 6 miliarde lei sub nivelul programat, fapt ce a
atras creșterea deficitului bugetar cu cca. 4,4 miliarde lei doar în luna iunie.
Consider că este pe deplin justificată îngrijorarea oamenilor de afaceri în privința
implicațiilor pe care unele măsuri recent anunțate le pot avea asupra economiei.
Așa cum am spus și la momentul învestirii Guvernului, schimbarea programului
de guvernare, mai ales în aspectele esențiale ale acestuia – atât fiscale cât și
sociale, nu oferă deloc semnalul de încredere și liniște pe care românii și mediul
investițional îl așteaptă. (…)
Consider că este esențial ca noul Guvern să se așeze la masa dialogului cu mediul
de afaceri, pentru că orice schimbări fiscale sau măsuri sociale, indiferent de
amploarea și importanța lor, nu pot căpăta sens decât prin consultări și
dezbateri, prin evaluări riguroase în privința impactului economic, care să ofere
garanția că economia nu va avea de suferit.
Așa cum am spus și în alte rânduri, sectorul IMM-urilor este coloana vertebrală a
unei economii dinamice și prospere. În România, IMM-urile au progresat
semnificativ în ultima perioadă. Cu toate acestea, densitatea antreprenorială a
economiei noastre ne plasează în continuare pe ultimele locuri din Uniunea
Europeană, cu 2,2 IMM-uri la 100 de locuitori, în timp ce media europeană este
dublă, de 4,5 IMM-uri la 100 de locuitori.
Deși intențiile antreprenoriale sunt pozitive în România, fiind situate la un nivel
superior comparativ cu Uniunea Europeană, trebuie să găsim soluții prin care
intențiile să nu rămână doar la stadiul de planuri, iar ritmul înființării de noi firme
să crească sănătos.
Totodată, este timpul ca IMM-urile să facă din accesarea fondurilor europene o
prioritate. Este însă îngrijorător faptul că circa 80% dintre IMM-uri nici nu

intenționează să acceseze fondurile structural (…).
O altă direcție în care merită să facem eforturi, pentru recuperarea decalajelor
față de țările Uniunii Europene, este creșterea gradului în care IMM-urile dezvoltă
și utilizează inovații. În economia viitorului, creativitatea este cel mai valoros
activ în dobândirea progresului economic. Am speranța că inovația va deveni și
cea mai importantă provocare a IMM-urilor românești. (…)
În încheiere, doresc să menționez consultările pe care le-am avut cu mediul de
afaceri în cadrul Proiectului de țară, care mi-au întărit convingerea că trebuie
reclădit parteneriatul dintre stat și mediul de afaceri. Oamenii de afaceri și mediul
economic, în general, trebuie să devină un partener de dialog real în dezbaterea
politicilor publice.”
Vedeţi aici întregul mesaj: http://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajulpresedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-transmis-cu-prilejul-lansariiversiunii-in-limba-romana-a-cartei-albe-a-imm-urilor-din-romania-editia-a-xv-a
Mai multe detalii despre Cartea Alba a IMM aici:
http://cnipmmr.ro/2017/07/07/lansarea-lucrarii-carta-alba-a-imm-urilor-dinromania-2017/

CERERI DE FINANŢARE (actualizat)
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 321/2006 PRIVIND
ACORDAREA FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE PENTRU ROMÂNII DE
PRETUTINDENI
S-a modificat și completat, prin proiect de lege, cadrul legislativ privind
procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni pentru programele, proiectele sau acţiunile
privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora.
Principalele modificări şi completări aduse actului normativ se referă la:
 Introducerea posibilității de finanțare a unor proiecte care vizează
menținerea legăturii românilor din străinătate cu țara, suplimentar față
de tematicile finanțate până în prezent, circumscrise identității culturale,
etnice, lingvistice şi religioase, dreptului la liberă întrunire și asociere;
 Completarea definiției beneficiarilor de finanțări nerambursabile,
conform necesităților rezultate din practica de până în prezent. Astfel,
pot beneficia de finanţări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile
de cult, alte categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de
pretutindeni și organizațiile internaționale și alte persoane fizice
autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din
străinătate;
 Posibilitatea stabilirii de priorităţi geografice şi tematice multianuale

pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de
pretutindeni, prin Strategia națională pentru românii de pretutindeni, în
scopul asigurării implementării politicilor publice privind românii de
pretutindeni.
Mai multe detalii aici: http://www.dprp.gov.ro/parghii-de-finantare-dedicatesprijinirii-romanilor-de-pretutindeni/
***

FONDURI PENTRU ROMÂNII DE PESTE HOTARE -- SESIUNE DESCHISĂ PE
TOT PARCURSUL ANULUI
Sesiunea de finanţări nerambursabile susţinute de Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni este deschisă pe tot parcursul anului.
Pentru a beneficia de finanţarea nerambursabilă este necesară existenţa unor
surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului în cuantum de minim 10%
din valoarea totală a finanţării acordate.
Pentru mai multe detalii consultaţi Ghidul Beneficiarului 2017:
http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/11/Ghidul-Beneficiarului2017.pdf
Cererea de finanțare, însoțită de documentele aferente (v pagina 6 din Ghid),
poate fi trimisă electronic la adresa de e-mail: cabinet.ministru@mprp.gov.ro
Toate documentele de finanţare se găsesc în format editabil aici:
http://www.dprp.gov.ro/finantare/

***
DEPUNEREA PROIECTELOR ŞI OBȚINEREA FINANȚĂRII -- SESIUNI DE
PREGĂTIRE
Se organizează o serie de seminarii de informare și instruire a cetățenilor români
aflați în afara granițelor în vederea familiarizării cu procedurile, cadrul legal și
documentele necesare depunerii și implementării cu succes a proiectelor.
Astfel de acțiuni vor avea loc în mai multe orașe din Italia, Spania sau alte state,
în funcție de interesul comunităților.
Mai multe detalii aici: http://www.dprp.gov.ro/mrp-organizeaza-seminarii-depregatire-pentru-asociatiile-romanesti-din-afara-granitelor/

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/
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

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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