RAPORT DE ACTIVITATE
- SEMESTRUL I 2018

Buget alocat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP)
pentru sprijinirea activităților românilor de pretutindeni
și organizațiilor reprezentative ale acestora
12.58 mil lei

Sumă alocată 2017: 7,029,000.00 lei

7.029 mil lei

Sumă alocată 2018: 12,580,000.00 lei

2017

2018
2017

2018

Proiecte și activități proprii: 5,307,500.00 lei
Burse pentru elevii din Ucraina: 1,200,000.00 lei
Proiecte ale organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni: 6,072,500.00 lei
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CENTENAR 2018
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PROIECTE ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ASOCIAȚIILOR ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
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Sumă alocată: 1,054,933.60 lei
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Total proiecte angajate pe toate domenii de
finanțare: 135

*Anexa 1

Proiecte aprobate: 24
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CENTENAR 2018
ACȚIUNI PROPRII

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

100 de biblioteci românești în Diaspora;
100 pentru Centenar;
Proiectul „Centenar prin înfrățire”;
100 de eseuri pentru 100 de ani;
Programul de tabere „ARC 2018”;
Proiectul „Descoperă și cunoaște România”;
Distribuția de mărțișoare pentru comunitățile românești din afara granițelor.
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EDUCAȚIE
160

PROIECTE ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ASOCIAȚIILOR ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
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Sumă alocată: 1,575,783.00 lei
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Total proiecte angajate pe toate domenii de
finanțare: 135

*Anexa 2

Proiecte aprobate: 36

5

EDUCAȚIE
ACȚIUNI PROPRII

Distribuția a 500 de ghiozdane și rechizite școlare cu accent pe comunitățile istorice;
Distribuția a 3200 de volume de carte în limba română în Republica Moldova.
1000 de burse acordate copiilor din clasa I, etnici români din Ucraina care studiază în limba română;
În parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) sunt puse la dispoziție stagii de perfecționare pentru
profesorii din Ucraina;
✓ Dotarea cu suporturi de curs pentru activități educaționale în limba română;
✓ Realizarea în colaborare cu MEN a unei curricule școlare destinată copiilor români care învață în
străinătate;
✓ Demersuri pe lângă autoritățile centrale și locale din alte state în vederea extinderii/ introducerii cursurilor
de limba română în rândul școlilor din statele de reședință;
✓
✓
✓
✓
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CULTURĂ
PROIECTE ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ASOCIAȚIILOR ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
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Sumă alocată: 982,794.00 lei
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Total proiecte angajate pe toate domenii de finanțare: 135

*Anexa 3

Proiecte aprobate: 28
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CULTURĂ
ACȚIUNI PROPRII

✓ Distribuția unui număr de 30 de costume populare pentru comunitățile din Diaspora;
✓ Demersuri pentru înființarea „Muzeului Românilor de Pretutindeni”;
✓ Demersuri pentru înființarea următoarelor centre de informare:
- Solotvino (Ucraina)
- Ragusa (Italia)
- Albania
✓ Ziua internațională a IEI;
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SPIRITUALITATE ȘI TRADIȚIE
PROIECTE ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ASOCIAȚIILOR ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

Centenar

160
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Sumă alocată: 295,219.85 lei
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Total proiecte angajate pe toate domenii de
finanțare: 135

*Anexa 4

Proiecte aprobate: 7
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SPIRITUALITATE ȘI TRADIȚIE
ACȚIUNI PROPRII

✓ Distribuție în colaborare cu parohiile românești din străinătate de materiale informative privind
drepturile și obligațiile românilor care locuiesc, muncesc sau studiază în afara țării.
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Centenar

MASS MEDIA

PROIECTE ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ASOCIAȚIILOR ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
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Sumă alocată: 1,857,208.00 lei
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Total proiecte angajate pe toate domenii de finanțare: 135

*Anexa 5

Proiecte aprobate: 34

11

MASS MEDIA
ACȚIUNI PROPRII

✓ Itinerar pentru jurnaliști români din comunități istorice;
✓ Demersuri pentru realizarea proiectului „Itinerar centenar pentru jurnaliștii români din Diaspora”.
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SOCIETATE CIVILĂ
PROIECTE ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ASOCIAȚIILOR ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
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Sumă alocată: 199,900.00 lei
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Total proiecte angajate pe toate domenii de finanțare: 135

*Anexa 6

Proiecte aprobate: 6
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SOCIETATE CIVILĂ
ACȚIUNI PROPRII

✓ Consultanță de specialitate din partea personalului MpRP pentru implementarea de către mediul
asociativ din afara granițelor a unor proiecte cu finanțare nerambursabilă.
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APARAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR ROMÂNILOR
DIN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRII

✓ Campania națională „Informare acasă! Siguranță în lume!”;
✓ Coordonarea consiliului inter-ministerial (realizarea unor campanii de prevenție, îmbunătățirea cadrului
legislativ în domeniu);
✓ Demersuri pentru inființarea centrului de informare și asistență de la Ragusa (Italia);
✓ Dialog la nivel bilateral pentru apararea drepturilor cetățenilor români;
✓ Implicarea MpRP în activitatea României de preluare a Preșidenției Consiliului Uniunii Europene
(3 evenimente: București, Craiova și Bacău);
✓ Participarea la reuniuni de lucru privind pregatirea BREXIT.
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PRELUAREA DE CĂTRE ROMÂNIA A PREȘEDINȚIEI
CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE
✓

✓

În contextul preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, MpRP a
desemnat două persoane responsabile în Unitatea de Protocol de pregătire a Preluării
Președinției Consiliului UE;
Anul viitor vor fi organizate trei evenimente, la București, Bacău și Craiova. Evenimentul de la
București va fi organizat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, iar cele de la Craiova și
Bacău vor avea ca subiect migrația și combaterea traficului de persoane:
o
23 februarie 2019 – eveniment de nivel 4: Reuniune la nivel de experți pe diaspora.
Sesiune pregătitoare a evenimentului la nivel înalt din aprilie – Craiova;
o
Aprilie 2019 – eveniment de nivel 2: Reuniune la nivel ministerial cu omologi din cele 27
state membre – București;
o
30 mai – eveniment de nivel 4: Reuniune la nivel de experți succesoare a evenimentului
de nivel înalt din aprilie 2019 – încurajarea de inițiative menite să contracareze
discriminarea lucrătorilor europeni pe piața muncii din statele membre.
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DEMERSURI PRIVIND PROCESUL DE REÎNTOARCERE ȘI REINSERȚIE SOCIALĂ A
ROMÂNILOR DIN AFARA ȚĂRII

✓ Reuniuni de lucru în vederea inițierii unui proiect de lege privind procesul de reintoarcere și reinserție
socială;
✓ Facilitarea procesului de integrare a copiilor români reîntorși acasă;
✓ Promovarea programului Diaspora START UP;
✓ Propuneri pentru desemnarea unei persoane în cadrul UAT-urilor, responsabil cu menținerea
contactului cu cetățenii români care locuiesc în afara țării și care provin din zona respectivă;
✓ Diseminarea măsurilor adoptate de Guvernul României.
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PARTENERIATE

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Parteneriat cu Academia Română;
Parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română;
Parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului;
Memorandum de colaborare cu Comitetul de Stat pentru Diaspora din Republica Azerbaidjan;
Parteneriat cu Muzeul Național de Istorie;
Colaborare cu Televiziunea Română pentru difuzarea galei „100 pentru Centenar”.
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MODIFICAREA CADRULUI LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
✓ Modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității
MODIFICĂRI ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, prin
Ordonanța de urgență nr. 12/2018, aprobată prin Legea nr. 161/2018
✓ Legea nr. 122/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum
şi pentru acordarea de burse de studiu sau stimulente financiare etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
✓ Ordonanţă de urgenţă nr. 38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a
Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
✓ Hotărârea Guvernului nr. 339/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni,
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni
✓ Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007* privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
✓ Modificarea Legii nr. 86/2016* privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate * în procedură parlamentară

✓ Hotarâre de Guvern* pentru aprobarea valorilor maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieliîn procedură de tratații și reprezentare ce pot fi suportate de către
Ministerul pentru Românii de pretutindeni în cadrul programelor, proiectelor sau acțiunilor desfășurate de organizațiile reprezentative ale românilor de pretutindeni –*în procedură de
avizare guvernamentală
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