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	 Trăim	 într-o	 societate	 globală,	 în	 care	mobilitatea	 crescută	 redefinește	
modul	de	relaționare	dintre	stat	și	diaspora.	Prin	parteneriat	putem	valorifica	
disponibilitatea,	experiența	și	expertiza,	precum	și	resursele	oferite	de	românii	
din	străinătate,	cu	beneficii	de	ambele	părți.

	 Românii,	 oriunde	 s-ar	 afla,	 sunt	 parte	 integrantă	 din	 corpul	 social	 al	
Țării,	iar	statul	este	chemat	să	răspundă	în	egală	măsură	nevoilor,	intereselor	și	
preocupărilor	celor	de	acasă	și	celor	aflați	în	afara	hotarelor.

	 Conform	 estimărilor,	 între	 3,5	 și	 4	milioane	 de	 români	 s-au	 stabilit	 în	
străinătate.	 Dintre	 aceștia	 mai	 bine	 de	 2,8	 milioane	 trăiesc	 într-o	 altă	 țară	
membră	a	Uniunii	Europene.

	 Suntem	 în	 preajma	 împlinirii	 a	 100	 de	 ani	 de	 la	 Marea	 Unire,	 un	
moment	de	răscruce,	dar	și	un	prilej	solemn	de	a	reînnoi	proiectul	de	țară	care	
ne	aduce	împreună,	de	a	reconstrui	solidaritatea	între	români.

ARGUMENT
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	 Libera	 circulație	 reprezintă	 o	 valoare	 fundamentală	 și	 o	 componentă	
esențială	a	proiectului	european.	În	bună	parte,	mobilitatea	în	interiorul	Uniunii	
Europene	dă	măsura	succesului	integrării	europene.

	 Înțelegem	 și	 respectăm	 dreptul	 fiecăruia	 de	 a	 decide	 unde	 dorește	 să	
trăiască	și	de	a-și	realiza	propriul	proiect	de	viață.	Este	binevenită	contribuția	
tuturor	la	dezvoltarea	României,	fie	că	aleg	să	revină	acasă,	fie	că	doresc	să	
sprijine	Țara	de	la	distanță.	Participarea	este	dorită	și	așteptată.

	 În	același	timp,	avem	datoria	morală	de	a	sprijini	comunitățile istorice 
de români sau minoritățile	care	țin	de	filonul	etnic	și	cultural	românesc,	cu	
deosebire	pe	cele	aflate	în	vecinătatea	Țării.

	 Pentru	 a	 continua	 să	 existe,	 să-și	 folosească	 în	 întregime	 potențialul,	
comunitățile	noastre	istorice	au	nevoie	de	susținerea	și	colaborarea	României	
pentru	a-și	conserva	limba,	a	duce	mai	departe	tradițiile	și	cultura	și	a	se	putea	
ruga	în	limba	maternă.	

	 Vom	 continua	 să	 încurajăm	 statele	 unde	 aceste	 comunități	 există	 să	
respecte,	 protejeze	 și	 să	 promoveze	 drepturile	 persoanelor	 aparținând	
minorităților	naționale	și	etnice,	conform	dreptului	european	și	internațional.	
Vom	 colabora	 în	 acest	 sens	 cu	 țările	 vecine	 și	 din	 regiune,	 cu	 toată	
disponibilitatea	 de	 a	 prezenta	 experiența	 de	 succes	 a	 României	 în	
materie	de	minorități	etnice	și	de	a	identifica	împreună	cele	mai	bune	practici	
în	acest	domeniu.	
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PROFIL
	 Milioane	de	români	trăiesc	astăzi	în	afara	Țării,	în	majoritate	oameni	tineri,	
cu	spirit	întreprinzător,	deschiși	la	nou	și	capabili	să	facă	față	provocărilor.	Diaspora	
nu	este	o	populație	unitară,	omogenă,	ci	s-a	format	în	timp	în	straturi	demografice	
și	este	alcătuită	din	grupuri	și	colectivități	fragmentate.	

	 Se	pot	distinge	cel	puțin	trei	valuri	principale	de	emigrație:	un	prim	asemenea	
val	a	părăsit	teritoriile	românești		la	sfîrșitul	secolului	XIX	și	începutul	secolului	XX,	
îndreptându-se,	cu	deosebire,	înspre	America	de	Nord,	un	al	doilea	l-a	reprezentat	
exilul	politic	din	timpul	dictaturii	și	al	 treilea,	după	1989,	format	initial	din	tineri	
profesioniști		și	mai	apoi	de	alți	români,	motivați	de	oportunități	economice	sau	de	
carieră	și	care	au	ajuns	cu	precădere	în	Europa.

	 Populația	 României	 a	 scăzut	 sub	 pragul	 de	 20	 milioane	 de	 locuitori,	
această	 diminuare	 fiind	 cauzată,	 în	 principal,	 de	 fenomenul	 emigrației	 de	
mobilitate.	Prin	plecarea	tinerilor,	scăderea	numerică	este	însoțită	și	de	îmbătrânirea	
accelerată	 a	 populației,	 media	 de	 vârstă	 ajungând	 de	 la	 33,8	 ani	 în	 1994	
la	 40,8	 în	 2014.	 Conform	 studiilor	 sociologice,	 media	 de	 vârstă	 în	 comunitățile	
diasporice	din	Europa	este	de	33-35	de	ani.	

	 Deși	România	are	una	dintre	cele	mai	mari	rate	de	creștere	anuală	a	emigrării,	
de	 7,3%	 în	 2015,	 fenomenul	 nu	 este	 unul	 singular	 în	 regiune.	 Se	 estimează	 ca	
aproximativ	 20	 de	 milioane	 de	 persoane	 (5,5%	 din	 populație)	 au	 părăsit	
Europa	Centrală	și	de	Est,	după	anii	90.	Ca	tendință,	emigrarea	va	continua	și	în	
decada	 următoare,	 estimându-se	 un	 impact	 de	 cca	 0,6-1	 %	 reducere	 a	
potențialului	 de	 creștere	 economică	 în	 țările	 afectate.	 	 Dacă	 la	 nivel	 individual	
sau	 la	 nivel	 general	 european,	mobilitatea	 întraeuropeană	 a	 avut	 efecte	 pozitive,	
fenomenul	de	brain-drain	a	avut	 ca	 rezultat	 încetinirea	 ritmului	de	creștere	 și	de	
convergență	între	economiile	din	regiune	și	restul	Europei,	cu	repercusiuni	asupra	
perspectivelor	lor	de	dezvoltare.

	 Românii	 din	 afara	 țării	 alcătuiesc,	 din	 punct	 de	 vedere	 sociologic,	 un	
mozaic	 în	 interiorul	 căruia	 se	 pot	 distinge	 elemente	 comune,	 dar	 și	 foarte	multe	
caracteristici	și	preocupări	divergente.	În	bună	masură,	această	populație	răspândită	
pe	toate	continentele,	împărtășește	interesul	pentru	evoluția	României	și	dorința	de	
a	rămâne	conectată.		Declarativ,	o	mare	parte	dintre	românii	din	diaspora	ar	dori	să	
revină	într-o	bună	zi	acasă,	însă	doar	un	procent	foarte	scăzut,	de	3-5%	au	intenția	
fermă	de	a	se	întoarce.
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	 Pe	de	altă	parte,	 în	accepțiunea	 legii,	 sintagma	români	de	pretutindeni	
include	 persoanele	 de	 origine	 română	 și	 aparținând	 de	 filonul	 lingvistic	 și	
cultural	românesc	care	își	asumă	liber	identitatea	culturală	românească,	fie	că	
este	vorba	de	majoritate	populației	cum	este	cazul	în	Republica	Moldova	sau	
de	minorități	naționale,	minorități	lingvistice	sau	grupuri	etnice	autohtone	care	
trăiesc	în	Ucraina,	Ungaria	sau	în	Balcani,	indiferent	de	etnonimul	folosit.	

	 Aceștia	 împărtășesc	 nevoia	 de	 a	 fi	 sprijiniți	 în	 păstrarea	 și	 afirmarea	
identității	culturale,	spirituale	și	lingvistice.	Încurajăm	dialogul	și	colaborarea	
în	acest	sens	cu	statele	în	care	aceștia	trăiesc	și	legăturile	strânse	cu	comunitățile	
noastre	în	scopul	promovării	educației	în	limba	maternă,	a	culturii	naționale,	a	
accesului	la	informație	în	limba	română		și	a	consolidării	capacității	organizațiilor	
lor	reprezentative	de	a	acționa	ca	actori	ai	societății	civile.
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PRINCIPII

Politicile	 și	 acțiunile	 statului	 se	 fundamentează	 pe	 prevederile	
constituționale	 și	 legislația	 privind	 sprijinul	 acordat	 românilor	 de	
pretutindeni,	 cu	 respectarea	 principiilor	 respectului	 pentru	
suveranitate,	 al	 bunei	 vecinătăți,	 pacta sunt servanda,	 al	 respectării	
drepturilor	omului	și	a	libertăților	fundamentale,	al	nediscriminării	și	
reciprocității.	

România	 este	 a	 tuturor	
celor	 care	 își	 asumă	
identitatea	 românească,	
indiferent	 de	 locul	 unde	
trăiesc.	

Centenarul Marii Uniri 
reprezintă	 un	 moment	 de	
răscruce	 și	un	prilej	 solemn	
de	a	reînnoi	proiectul	de	țară	
care	ne	aduce	împreună,	de	
a	 reconstrui	 solidaritatea	
între	români.
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CE PROPUNEM?  

	 Un	 parteneriat	 autentic,	 bazat	 pe	 încredere,	 dialog	 și	 asumarea	
responsabilității	comune	în	avansarea	de	noi	inițiative,	atât	în	România,	cât	și	
în	străinătate.	Acest	parteneriat	pleacă	de	la	premisa	că	diaspora	română	s-a	
impus	prin	număr	și	importanță	și	a	devenit	o	prioritate	transversală	pentru	
activitatea	guvernamentală	și	a	instituțiilor	publice.	

	 Împreună	definim	o	agendă comună	 de	priorități	 care	 să	 reflecte	 cu	
adevărat	interesele	și	preocupările	celor	care	trăiesc	în	afara	Țării.	

	 În	 acest	 scop,	 statul	 trebuie	 să-și	 redefinească	 strategia	 de	 relaționare	
cu	 românii	 de	 peste	 hotare,	 care	 să	 reflecte	 noul	 model	 de	 organizare	 a	
societății.	 Asistăm	 la	 înlocuirea	 interacțiunilor	 sociale	 de	 tip	 ierarhic,	 cu	
funcționarea	 în	 rețea.	Propunem,	prin	urmare,	 trecerea	de	 la	o	abordare	de	
tip	 asistențial,	 la	 un	model participativ	 în	 care	 organizațiile,	 asociațiile	 și	
persoanele	 din	 diaspora	 și	 din	 comunitățile istorice	 sunt	 parteneri	 ai	
instituțiilor	 guvernamentale	 în	 definirea	 politicilor	 publice	 care	 îi	 vizează.	

	 Documentul	 de	 față	 reprezintă	 contribuția	 noastră	 la	 elaborarea	
Strategiei pentru relațiile cu românii de peste hotare 2017-2020,	 ca	
strategie	a	Guvernului	României.	Politicile,	programele,	proiectele	și	acțiunile	
ce	 vor	 alcătui	 noua	 strategie	 trebuie	 să	 fie	 rezultatul	 unui	 proces	 inclusiv,	
transparent,	de	consultare	a	societății,	la	care	să	participe	cu	deosebire	cei	cărora	
le	sunt	adresate	aceste	politici.

 



ÎN	ACEST	PARTENERIAT
ROMÂNIA

	 Asigură	 afirmarea	 identității	 române,	 sprijină	 promovarea	 limbii,	 culturii	 și	
spiritualității	 românești,	 veghează	 la	 respectarea	 și	 protecția	 drepturilor	 românilor	
oriunde	s-ar	afla.

	 Sprijină	dezvoltarea	infrastructurii	umane	și	calitatea	vieții.	Acordă	prioritate	
investițiilor	strategice	în	educație	și	sănătate.

	 Continuă	 politicile	 de	 dezvoltare	 economică	 sustenabilă	 cu	 impact	 pozitiv	
asupra	 calității	 vieții	 și	 interconectarea	 infrastructurii,	 cu	 deosebire	 a	 celei	 de	
transport.

	 Îmbunătățește	 calitatea	 serviciilor	 publice,	 simplifică	 interacțiunea	 cu	
administrația,	crește	transparența	și	reduce	birocrația.

	 Acordă	prioritate	îmbunătățirii	calității	serviciilor	și	asistenței	consulare.

	 Dezvoltă	 și	 diversifică	 sprijinul	 acordat	 în	 străinătate	 în	 domeniul	 protejării	
drepturilor	 care	 decurg	 din	 statutul	 de	 cetățean	 european	 și	 al	 liberei	 circulații,	
prin	intermediul	rețelei	consulare	și	de	atașați	de	muncă	și	afaceri	sociale.	Dezvoltă	
capacitatea	de	intervenție	în	situații	limită	și	umanitare.

	 Pune	la	dispoziție	informații	cu	privire	la	oportunitățile	de	investiții	în	România	și	
de	accesare	a	fondurilor	nerambursabile	europene	și	naționale,	inclusiv	în	agricultură.

	 Facilitează	 reîntoarcerea	 în	 Țară.	 Creează	 oportunități	 pentru	 cei	 care	
doresc	să	revină	acasă	și	să	își	valorifice	abilitățile	dobândite	în	străinătate.	Sprijină	
continuarea	 studiilor	 și	 a	 pregătirii	 profesionale	 în	 România	 și	 recunoașterea	
calificărilor.

	 Încurajează	dezvoltarea	rețelelor	profesionale	 între	românii	din	 străinătate	 și	
cei	din	țară	și	facilitează	implicarea	acestora	în	procesul	de	transfer	de	cunoștințe	și	
abilități	în	relația	cu	autoritățile	centrale	și	locale.

	 Își	 cunoaște	 și	 recunoaște	 valorile.	 Personalitățile	 din	 rândul	 românilor	 care	
trăiesc	în	diaspora	reprezintă	veritabile	modele	pentru	tinerii	de	azi	și	de	mâine.
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ÎN	ACEST	PARTENERIAT
DIASPORA

	 Aduce	capital	uman,	intelectual	și	economic	și	reprezintă	o	resursă	esențială		
pentru	dezvoltarea	și	modernizarea	Țării.	

	 Aduce	dorința	și	disponibilitatea	de	a	contribui	cu	experiență	și	expertiză	la	
creșterea	sustenabilă	a	economiei	și	la	promovarea	României	la	nivel	internațional.	
Această	disponibilitate	trebuie	valorificată	printr-o	colaborare	transparentă,	bazată	
pe	respectul	reciproc.

	 Reprezintă	o	punte	între	România	și	societățile	în	care	se	află.	Contribuie	la	
prestigiul		internațional	și	la	reputația	Țării.	

	 Contribuie	la	schimbul	de	bune	practici	între	România	și	țările	de	reședință.

	 Susține	cooperarea	descentralizată	și	transfrontalieră	între	comunitățile	locale.

	 Poate	impulsiona	reașezarea	valorilor	sociale	și	politice	și	redefinirea	gradului	
de	 așteptare	 în	 legătură	 cu	performanțele	 instituțiilor	 statului.	Experiența	 traiului	
într-o	altă	țară	aduce	o	perspectivă	nouă	asupra	pașilor	de	urmat	pentru	o	dezvoltare	
sustenabilă,	dar	și	aprecierea	eforturilor	și	a	reușitelor	României.

	 Poate	stimula	creșterea	 investițiilor	și	dezvoltarea	relațiilor	economice	dintre	
România	și	țările	de	reședință.	Poate	contribui	la	dezvoltarea	satului	românesc.

	 Poate	promova	România	 ca	destinație	 de	 afaceri	 și	 ca	 destinație	 de	 turism.	
Poate	promova	activ	imaginea	Țării.

	 Conservă	 limba	 maternă	 și	 promovează	 istoria	 și	 cultura	 română.	 Are	
datoria	de	a	le	transmite	din	generație	în	generație.	

	 Împărtășește,	 deopotrivă	 cu	 statul,	 responsabilitatea	 conservării	
memoriei	 emigrației	 românești,	 a	 cunoașterii	 și	 recunoașterii	 patrimoniului	 și	
valorilor	românilor	de	pretutindeni.		
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CUM	CONTRIBUIE
Departamentul	Politici	pentru 

Relația	cu	Românii	de	Pretutindeni

Facilitează colaborarea	la	nivel	
guvernamental	și	relația	cu	

societatea	civilă	în	dezvoltarea	de	
politici,	programe	și	proiecte	în	

sprijinul	românilor	de	
pretutindeni

Devine punct 
de informare 

cu	privire	la	drepturile	
și	obligațiile	românilor	

din	afara	țării,	la	serviciile	
pe	care	le	pot	accesa	și	la	
posibilitățile	de	revenire	și	

reintegrare

   Devine punct 
       de expertiză la nivel
     național cu	privire	la	

problematica	românilor	din	
diaspora	și	din	comunitățile	
istorice

  Finanțează	programe,	
proiecte	și	acțiuni	în	
sprijinul	românilor	de	
pretutindeni	de	o	manieră	
transparentă	și	accesibilă

MAE
DPRRP
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ELEMENTELE	NOII	VIZIUNI	
ÎN	PRACTICĂ	 

 
	 Departamentul	 Politici	 pentru	 Relația	 cu	 Românii	 de	 Pretutindeni	 a	
promovat	 parteneriatul	 ca	 mod	 de	 lucru	 în	 2016,	 fie	 că	 a	 fost	 vorba	 de	
cooperarea	cu	alte	instituții	guvernamentale	sau	de	colaborări	cu	exponenți	și	
organizații	ale	diasporei	și	din	comunitățile	istorice.	

	 Parteneriatul	 este,	 prin	 urmare,	 un	 model	 verificat	 de	 dezvoltare	 a	
relației	dintre	stat	și	românii	din	afara	Țării,	care	a	produs	rezultate	pozitive.	
Propunem	continuarea	acestui	model	și	în	anii	următori,	ca	abordare	strategică	
în	perioada	2017-2020.	

	 Încurajăm	conectarea	și	colaborarea	în	domeniile	de	interes	specific,	între	
românii	de	acasă	și	cei	din	străinătate,	precum	și	între	comunitățile	din	afara	
Țării	și	autoritățile	locale	din	regiunile	de	origine.	

	 Prin	 noile	 tehnologii	 de	 comunicare,	 conectarea	 și	 interacțiunea	
dintre	 românii	 	 din	 diferitele	 comunități	 aflate	 în	 străinătate	 și	România	 au	
devenit	o	realitate	curentă.	

	 Multiplicarea	ocaziilor	de	a	colabora	între	instituțiile	publice,	societatea	
civilă	(care	include	și	organizațiile	și	asociațiile	diasporei),	mediul	de	afaceri	și	
mediul	academic	poate	crea	necesara	solidaritate	în	rândul	românilor	oriunde	
s-ar	afla	și	conectarea	cu	Țara.
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AgroDiaspora  
Diaspora Start-up 
Brain Re/gain  - România Competitivă
Ghidul Fiscal pentru românii din 
străinătate 
Cursul de Limbă, Cultură și Civilizație 
Românească și burse de studiu 
Pachetul de mobilitate 
Ghidul de reîntoarcere

Diaspora reimaginată în epoca digitală 

Spațiul Comunicațional Comun 
România –Republica Moldova

Digital Diaspora

Diaspora Leadership Academy

Antreprenori Români de Pretutindeni 

Diaspora Business Summit

Rețea de experți în migrație 

Centre de informare

Muzeul Românilor de Pretutindeni

Parteneriat cu instituții guvernamentale Parteneriat cu societatea civilă

Parteneriat cu mediul de business Parteneriat cu mediul academic
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ACTIVITĂȚI ÎN 2016

14

Prima sesiune de finanțare:	 574	 propuneri	 primite	 în	 luna	 februarie,	 din	 care	 164	
aprobate,	 în	valoare	 totală	de	5.102	mii	 lei,	 în	domeniile:	cultură	 (52	proiecte),	educație	 (44	proiecte),	
mass-media	 (42	 proiecte),	 spiritualitate	 și	 tradiție	 (16	 proiecte),	 societatea	 civilă	 (10	 proiecte).	 Lista	
proiectelor	aprobate	se	găsește	pe	www.dprp.gov.ro.	

Spațiul Comunicațional Comun România – Republica Moldova:	 Proiect	 demarat	 în	
februarie,	 cu	 scopul	 de	 a	 facilita	 cooperarea	 între	 jurnaliști,	 instituțiile	 de	 presă,	 organizațiile	
neguvernamentale	 din	 domeniul	 mass-media	 și	 instituțiile	 guvernamentale	 cu	 atribuții	 în	
domeniu	 din	 cele	 două	 state,	 pentru	 promovarea	 mass-mediei	 de	 limba	 română.	 Au	 avut	 loc	 două	
reuniuni	de	lucru,	prima	la	București	-	29	februarie,	și	a	doua	la	Chișinău	-	13	mai,	în	urma	cărora	a	fost	
constituit	Consiliul	Consultativ	Mass-Media	România	-	Republica	Moldova	și	a	fost	lansat	fluxul	de	știri	
gratuit	Agerpres	în	Republica	Moldova.		

Dialog cu Diaspora pe teme consulare:	în	perioada	februarie	–	iulie	2016	au	fost	organizate	cinci	
reuniuni	cu	cetățenii	români	din	Bonn,	Londra,	Madrid,	Paris,	Roma.	

Platforma E-cons:	 Finalizarea	 procesului	 de	 informatizare	 al	 serviciilor	 consulare	 prin	
lansarea	 Sistemul	 Informatic	 pentru	 Managementul	 Integrat	 al	 Serviciilor	 pentru	 Cetăţeni	
SIMISC,	 ultima	 componentă	 a	 platformei	 E-cons.	 Cetăţenii	 români	 au	 acum	 posibilitatea	 să	
formuleze	 cereri	 de	 servicii	 consulare	 online,	 să	 transmită	 consulatelor	 în	 format	 electronic	
documentele	 justificative,	 să	 se	 programeze	 la	 consulate	 prin	 Internet	 și	 să	 urmărească	 în	 timp	 real	
stadiul	soluționării	cererilor	depuse.	Până	în	noiembrie	s-au	realizat		peste	250.000	de	servicii	consulare	
online.	

Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate:	În	2016	au	fost	soluționate	
peste	1.000.000	de	cereri	de	informații	privind	serviciile	consulare	și	cereri	asistență	consulară	via	telefon	
sau	email.

Taberele ARC:	 Program	 anual	 de	 tabere	 pentru	 elevi	 și	 studenți	 din	 comunitățile	 istorice	 și	
diaspora,	 dezvoltat	 în	 parteneriat	 cu	 Ministerul	 Tineretului	 și	 Sportului.	 În	 taberele	
organizate	 în	 perioada	 21	 iunie	 –	 2	 august	 2016,	 la	 Oglinzi	 (Neamț)	 și	 Sulina	 au	 fost	 1893	 de	
participanți	din	Republica	Moldova,	Ucraina,	Bulgaria,	Ungaria,	Albania,	Grecia,	Macedonia,	Croația,	
Canada	 și	 Israel.	 Activitățile	 culturale,	 sportive	 și	 educative	 s-au	 desfășurat	 cu	 sprijinul	 a	 39	
de	 cadre	 didactice	 din	 comunitățile	 istorice	 și	 a	 56	 de	 studenți	 voluntari	 din	 România.	

AgroDiaspora:	 Sesiuni	 de	 informare	 despre	 fondurile	 europene	 din	 domeniul	 agriculturii,	
organizate	 în	 luna	 iunie	 pentru	 românii	 din	 Roma,	 Torino,	 Milano	 și	 Dublin,	 cu	 sprijinul	
Ministerului	Agriculturii	și	a	misiunilor	diplomatice	din	Italia	și	Irlanda.	(	90	de	participanți)	

Antreprenori români de pretutindeni:	 Program	 de	 cursuri	 E-learning	 în	 antreprenoriat	 și	
management,	 dezvoltat	 în	 parteneriat	 cu	 Fundația	 Națională	 a	 Tinerilor	 Manageri	 și	 RePatriot 
pentru	românii	din	străinătate	care	doresc	să	își	deschidă	o	afacere.	La	cursurile	ce	s-au		desfășurat	în	
perioada	 1	 iulie-15	 noiembrie	 au	 participat	 300	 români	 din	 diaspora,	 cei	 mai	 mulți	 din:	
Italia,	UK,	Spania,	Germania,	Franța,	Belgia,	Polonia	și	SUA.
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Brain Re/gain - Strategia România Competitivă	 	 -	 Dezbatere	 cu	 privire	 la	 rolul	
diasporei	 în	 dezvoltarea	 economică	 sustenabilă	 a	 Țării,	 ca	 parte	 din	 procesul	 de	 consultare	
publică	 pentru	 Strategia	 România	 Competitivă.	 La	 recomandarea	 MAE-DPRRP,	 Ministerul	
Economiei	Comerțului	și	Relaţiilor	cu	Mediul	de	Afaceri	a	inclus	diaspora	ca	resursă	umană	care	poate	
contribui	semnificativ	la	progresul	economic	al	României.	

Ghid Fiscal pentru românii din străinătate:	 Informații	 despre	 obligațiile	 fiscale	 ale	
românilor	 care	 locuiesc	 deja	 în	 străinătate	 sau	 care	 pleacă	 din	 țară.	 Ghidul	 a	 fost	 dezvoltat	 în	
colaborare	 cu	 Ministerul	 Finanțelor	 Publice	 și	 este	 disponibil	 pe	 www.dprp.gov.ro	 și	
www.mfinante.gov.ro	la	secțiunea	Ghiduri	Ilustrative.

Crearea cadrului legislativ pentru derularea în bune condiții a alegerilor în 
diaspora:	Modificări	 ale	 legislație	 electorale	 care	 înlesnesc	 accesul	 la	 vot	 al	 românilor	din	diaspora.	
În	 baza	 acestora,	 la	 alegerile	 pentru	 Senat	 și	 Camera	 Deputaților	 sunt	 organizate	
417	 secții	 de	 votare,	 cu	 111	 mai	 multe	 față	 de	 2012	 și	 cu	 123	 mai	 multe	 față	 de	 2014.		

Ambasadorii limbii române:	 Proiect	 pilot	 în	 care	 studenți	 voluntari	 de	 la	 Universitatea	
Transilvania	din	Brașov,	Universitatea	Babeș-Bolyai	din	Cluj-Napoca	și	Universitatea	Ștefan	cel	Mare	din	
Suceava,	predau	cursuri	de	limba	română	la	Torino	(Italia),	Zaragoza	(Spania),	Fălești,	Comrat	și	Ocnița	
(Republica	Moldova),	în	perioada	octombrie-noiembrie.	

Rețea experți migrație:	 Rețea	 profesională	 constituită	 din	 circa	 35	 de	 cercetători	 români	 din	
domeniul	 migrației,	 din	 țară	 și	 din	 străinătate,	 inițiată	 în	 luna	 septembrie.	 Rețeaua	 este	 deschisă	 în	
continuare	pentru	cei	ce	doresc	să	se	alăture	și	are	rol	consultativ	pe	lângă	MAE-DPRRP	în	definirea	
politicilor	și	programelor	proprii.	

Diaspora reimaginată în epoca digitală: Conferință	 organizată	 la	 București,	 la	 15	
septembrie,	 în	 colaborare	 cu	 Institutul	 pentru	 Guvernare	 Digitală,	 despre	 oportunitățile	 oferite	 de	
comunicarea	 strategică	 în	 spațiul	 virtual	 pentru	 relaționarea	 cu	diaspora.	Au	 fost	 prezentate	 proiecte	
dezvoltate	de	serviciile	diplomatice	din	Australia,	Canada,	Chile,	India,	Marea	Britanie.	Au	participat	70	
de	persoane,	inclusiv	reprezentanți	din	diaspora	și	ai	ambasadelor	acreditate	la	București.	

 „Combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice. Bune practici și provocări 
în implementarea Convenției de la Istanbul”:	Conferință	organizată	la	București,	la	7	octombrie,	
de	Ministerul	Afacerilor	Externe	și	Agenția	Națională	pentru	Egalitatea	de	Șanse	între	Femei	și	Bărbați	
din	cadrul	Ministerului	Muncii,	Familiei,	Protecției	Sociale	și	Persoanelor	Vârstnice,	parte	a	campaniei	
Uniunii	Europene	desfășurată	sub	sigla	#EU4HumanRights.	Violența	împotriva	femeii,	dar	și	violența	
în	familie,	reprezintă	un	flagel	pentru	toate	societățile,	care	afectează	în	egală	măsură	și	diaspora	română.

Diaspora Business Summit:	 Evenimentul	 organizat	 de	 RePatriot	 cu	 susținerea	 Administrației	
Prezidențiale,	MAE-DPRRP,	InvestRomânia	și	Banca	Națională		derulat	în	formatul	100+100	(100	de	
antreprenori	de	succes	din	România	și	100	de	antreprenori	din	diaspora),	 în	perioada	5-6	octombrie,	
a	 București.	 A	 urmărit	 punerea	 în	 valoare	 a	 potențialului	 diasporei	 de	 a	 contribui	 la	 dezvoltarea	
proiectelor	de	business,	în	colaborare	cu	întreprinzătorii	din	țară.
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Diaspora Start-up:	 Program	 realizat	 în	 parteneriat	 cu	 Ministerul	 Fondurilor	 Europene,	 lansat	 la	 12	
octombrie,	 adresat	 atât	 asociațiilor	 românești	 din	 țară	 și	 străinătate,	 care	 pot	 stabili	 parteneriate	
pentru	crearea	administratorilor	de	schemă	de	antreprenoriat,	cât	și	românilor	din	diaspora	care	doresc	să	își	
deschidă	o	afacere	în	țară.	Diaspora	Start-up	are	o	alocare	de	30	milioane	de	euro	din	Programul	Operațional	
Capital	Uman.

Proceduri simplificate de accesare a finanțării nerambursabile:	 La	 15	 octombrie,	
Departamentul	 a	 prezentat	 procedurile	 simplificate	 de	 accesare	 a	 finanțării	 nerambursabile	 și	 a	 anunțat	 o	
nouă	 sesiune	de	finanțare	deschisă	 în	perioada	15	octombrie	 -	1	decembrie	2016.	Noile	proceduri	elimină	
obstacolele	 birocratice	 care	 îngreunau	 accesul	 la	 finanțare,	 introduc	 posibilitatea	 prezentării	 de	
propuneri	 de	 proiecte	 pe	 tot	 parcursul	 anului,	 clarifică	 conceptul	 de	 proiect	 multianual,	 creează	 registrul	
organizațiilor	partenere,		prevăd	reguli	contractuale	de	transparență	și	integritate.		

Digital Diaspora:	 Proiectul	 are	 ca	 obiectiv	 creșterea	 capacității	 	 de	 comunicare	 în	 mediul	 digital	 și	
eficientizarea	 interacțiunii	 între	 misiunile	 diplomatice	 și	 diaspora.	 Etapa	 pilot	 se	 derulează	 în	 perioada	
noiembrie	 2016	 -	 iulie	 2017,	 în	 cinci	 țări	 relevante	 pentru	 problematica	 diasporei	 (Spania,	 Italia,	 Belgia,	
Canada	și	Australia).	Bunele	practici	vor	sta	la	baza	extinderii	ulterioare	a	proiectului	la	ansamblul	rețelei	de	
misiuni	diplomatice.	Proiectul	s-a	lansat	la	Madrid,	la	4	noiembrie.

Ghidul de reîntoarcere:	 Cuprinde	 informații	 utile	 pentru	 românii	 care	 doresc	 să	 se	 reîntoarcă	 în	 țară:	
care	sunt	condițiile	vamale	pentru	aducerea	bunurilor,	ce	acte	sunt	necesare	în	România,	cum	se	accesează	
serviciile	medicale,	care	e	procedura	de	echivalare	a	studiilor	și	a	experienței	profesionale,	cum	se	transferă	
pensiile.	Ghidul	va	fi	disponibil	pe	www.dprp.gov.com.	

Extinderea rețelei consulare:	Trei	noi	 consulate	generale	 la	Manchester	 (Marea	Britanie),	Bari	 (Italia),	
Stuttgart	(Germania)	și	un	nou	consulat	în	Ucraina	la	Solotvino.	În	2017	se	are	în	vedere	extinderea	reţelei	
consulare	în	Austria	(Salzburg),	Israel	 (Haifa),	SUA	(Miami).	Modernizarea spațiilor consulare:	Viena,	
Atena,	Bonn,	Paris	și	Londra.	

Centre de informare ale României:	Deschiderea	a	trei	centre	de	informare	la	Bălți	(R.	Moldova),	Ismail	
și	Solotvino	(Ucraina),	care	vor	organiza	cursuri	de	limbă	română,	ateliere	tematice,	evenimente	culturale	și	de	
diplomație	publică	și	vor	facilita	accesul	la	manuale,	cărți	și	mass-media	în	limba	română.		

Memorialului Ierunca-Lovinescu:	Restaurarea	și	valorificarea	spațiului	memorial	Ierunca–Lovinescu	și	
înființarea	bursei	cu	același	nume	acordate	unor	studenți	români	de	la	Paris.	

Diaspora Leadership Academy:	 Proiect	 de	 încurajare	 a	 leadership-ului	 responsabil	 și	 de	 conectare	
a	 tinerilor	din	diaspora	care	au	dovedit	excelență	 în	 sfera	 lor	de	activitate	 și	doresc	 să	deruleze	proiecte	 în	
sprijinul	 comunităților	 românești	 din	 țările	 unde	 trăiesc.	Anual,	 22	 de	 tineri	 lideri	 din	 diaspora	 domeniile	
(ne)guvernamental,	 politic	 și	 business	 participă	 la	 sesiuni	 de	dezbateri	 și	 colaborează	pentru	 lansarea	unor	
proiecte	 comune.	 	 Proiectul	 este	 derulat	 în	 colaborare	 cu	 Institutul	 Aspen	 după	 modelul	 Young	 Leaders	
Program.	

Training pentru jurnaliști din Republica Moldova:	Sesiune	de	pregătire	organizate	în	perioada	12-18	
decembrie,	la	București,	pentru	promovarea	comunicării	strategice	și	a	mass-media	în	limba	română.

Muzeul Românilor de Pretutindeni:	 Lansarea	 procesului	 de	 înființare	 a	 Muzeului	 Românilor	 de	
Pretutindeni	cu	 scopul	de	a	documenta	 și	prezenta	experiența	emigrației	 românești	 în	etapele	ei	 istorice,	a	
exilului	politic	din	perioada	dictaturii,	a	exodului	minorităților	etnice,	precum	și	fenomenul	migrației	recente	
de	mobilitate.



Valoare totală a proiectelor: 4.748.384 lei
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SPRIJIN PENTRU INIȚIATIVELE

ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE
Departamentul	Politici	pentru	Relaţia	cu	Românii	de	Pretutindeni	finanţează	
programe,	 proiecte	 sau	 acţiuni	 dedicate	 românilor	 de	 pretutindeni,	 cu	
respectarea	 principiilor	 liberei	 concurenţe,	 eficacităţii	 utilizării	 fondurilor	
publice,	transparenţei	și	tratamentului	egal,	în	spiritul	parteneriatului	dintre	stat	și	
românii	 din	 afara	 graniţelor.	 Din	 bugetul	 de	 10.200.000 lei,	 alocat	
Departamentului	 în	 2016,	 5.765.674 lei (56,52%) au	 reprezentat	 finanțarea	
acordată	 organizațiilor	 care	 derulează	 proiecte	 în	 sprijinul	 românilor	 din	
străinătate	astfel:

1. DERULATE DE ORGANIZAȚII DIN DIASPORA

PROIECTE FINANȚATE ÎN 2016



2. DERULATE DE ENTITĂȚI DIN ROMÂNIA
DEDICATE DIASPOREI
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Valoare totală a proiectelor: 1.017.290 lei 
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3. DERULATE DE DEPARTAMENT
ÎN SPRIJINUL COMUNITĂȚILOR

Departamentul	Politici	pentru	Relația	cu	Românii	de	Pretutindeni	derulează	
proiecte proprii	care	vin	în	sprijinul	comunităților	românești	din	străinătate.	

În	2016,	din	bugetul	total	al	Departamentului,	2.420.336 lei (23.72%) 	au	fost	
alocați	 pentru	 aceste	 proiecte,	 din	 care	 suma	 de	 1.986.566 lei a	 fost	
angajată	pentru	derularea	proiectelor strategice. 

PROIECTE STRATEGICE
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DEPARTAMENTUL POLITICI PENTRU RELAȚIA 
CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ÎN 2016

PROFESIONALIZARE, SIMPLIFICARE ȘI TRANSPARENȚĂ

Ca	 urmare	 a	 evaluării	 activității	 Departamentului	 Politici	 pentru	 Relația	 cu	
Românii	 de	 Pretutindeni	 în	 2016,	 s-au	 luat	 o	 serie	 de	 măsuri	 pentru	
creșterea	gradului	de	profesionalizare	și	eficiență:

	 organizarea	unui	concurs	pentru	ocuparea	a	15	posturi	(august)

	 simplificarea	 procedurii	 de	 acordare	 a	 finanțării	 nerambursabile	 și	
reorganizarea	internă	pentru	aplicarea	noilor	măsuri	(octombrie)

	 lansarea	 unei	 sesiuni	 pilot	 de	 finanțare	 prin	 care	 sunt	 testate	 noile	
proceduri,	 în	 vederea	 optimizării	 procesului	 de	 acordare	 a	 finanțărilor	
nerambursabile	(15	octombrie	-	1	decembrie	2016)
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PAȘII URMĂTORI

FOAIE DE PARCURS
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 Cartografierea	prezenței	în	lume	a	diasporei	și	comunităților	românești.

	 Sprijin	 guvernamental	 pentru	 dezvoltarea	 capacității	 de	 cercetare	 a	
fenomenului	emigrației	românești	în	vederea	fundamentării	politicilor	publice	
în	materie	pe	date	științifice	obiective

	 Crearea	unui	pol de expertiză	în	materie	de	bune	practici	în	relaționarea	
cu	comunitățile	diasporice	

	 Cartografierea	 rețelelor profesionale și de interese	 din	 sânul	
diasporei	române,	precum	și	inventarierea	organizațiilor,	asociațiilor,	bisericilor	
românilor	din	străinătate

	 Cunoașterea	și	recunoașterea personalităților	române	din	diaspora

 Atlasul comunităților istorice	 românești	 sau	 aparținând	 de	 filonul	
etnic-cultural	românesc

	 Cartografierea	 programelor,	 proiectelor	 și	 inițiativelor	 de	 predare	 a	
limbii române,	 a	 proiectelor culturale	 și	 a	 publicațiilor/outleturi 
media	de	limbă	română

	 Extinderea	rețelei	de	filiale externe ale Institutului Cultural Român

	 Dezvoltarea	și	diversificarea	rețelei	de	lectorate de limba română

	 Dezvoltarea	rețelei	de	centre de informare	ale	României	în	principal	
în	universități	unde	nu	există	lectorate	de	limba	română

	 Înființarea	centrelor comunitare	în	regiunile	cu	o	prezență	românească	
semnificativă

ROMÂNIA DE DINCOLO DE GRANIȚE
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	 Dezvoltarea	 unei	 platforme de comunicare	 cu	 diaspora,	 care	 va	
facilita	accesul	la	informații	de	interes	pentru	românii	din	străinătate	e-Diaspora

	 Elaborarea	Ghidului de reîntoarcere,	cuprinzând	informația	practică	
legată	de	demersurile	necesare	reintegrării	după	revenirea	în	Țară

	 Facilitarea	accesului	 la	 informații privind drepturile și obligațiile 
în	țările	de	reședință,	precum	și	cele	asociate	cu	statutul	de	cetățean	european,	
protecția	față	de	abuz	și	exploatare	prin	muncă	sau	de	orice	alt	tip,	riscurile	care	
decurg	din	nerespectarea	 legilor	 din	 țările	 de	 reședință,	munca	 la	 negru	 sau	
șederea	ilegală

 Pachete de informații	și	campanii de diseminare	pentru	tematici	de	
interes	 cum	 ar	 fi	 oportunitățile	 de	 accesare	 a	 finanțării	 nerambursabile	 din	
fonduri	 europene	 sau	 naționale	 (sau	 facilități	 fiscale)	 pentru	 demararea	 de	
afaceri,	 investiții,	 inclusiv	 în	 agricultură,	 formare	 profesională,	 educație	 în	
România

 Promovarea	oportunităților	de	business și investiții	prin	InvestRomania

	 Diseminarea	cât	mai	largă	a	informațiilor	referitoare	la	oportunitățile	de	
accesare	a	finanțării nerambursabile	pentru	programe,	proiecte	și	acțiuni	în	
sprijinul	românilor	de	pretutindeni

	 Diseminarea	modelelor de succes	și	a	bunelor practici

 Creșterea capacității rețelei de misiuni diplomatice și oficii 
consulare,	 inclusiv	onorifice,	de	a	pune	 la	dispoziție	 informațiile	de	 	 interes	
pentru	diaspora

ROMÂNI INFORMAȚI

	 	 Consolidarea	 Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor 
Români din Străinătate	și	generalizarea	practicii	consulatului itinerant. 
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ROMÂNI CONECTAȚI
	 Sprijin	 pentru	 constituirea	 și	 funcționarea	 rețelelor profesionale	 -	
universitari,	cercetători,	medici,	ingineri,	mediatori	culturali	și	asistenți	sociali	etc.	
Cunoaștere	și	recunoaștere	oficială	a	românilor	remarcabili
 
	 Program	 de	 mentorat	 și	 schimb	 de	 experiență	 prin	 intermediul	 rețelelor	
profesionale

	 Dezvoltarea	de	aplicații on-line și pentru smartphones	 (curs	de	limbă	
română,	 informații	 utile,	 facilități	 de	 plată,	 înregistrare	 etc)	 și	 pentru	 conectarea	
intracomunitară	în	colectivitățile	diasporice

	 Generalizarea	accesului	la	servicii consulare on-line:	Platforma	E-cons 
și Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor 
Consulare	(SIMISC)

 Finanțare nerambursabilă	pentru	dezvoltarea	capacității	organizațiilor	sau	
rețelelor	din	diaspora	și	din	comunitățile	istorice	de	a	evolua	ca	actori ai societății 
civile; prioritate	acordată	participării	femeilor

	 Elaborarea	 unui	 ghid de bune practici pentru relaționarea 
autorităților locale	cu	comunitățile	proprii	din	diaspora	sau	pentru	cooperarea 
transfrontalieră	cu	regiuni	sau	localități	cu	minorități	românești	sau	afiliate	

	 Diseminarea	modelelor de succes,	 cum	 ar	 fi	 luna/săptămâna	 diasporei	
organizate	în	anumite	județe	sau	orașe	din	România,	pe	parcursul	lunii	august

	 Finanțare	 nerambursabilă	 pentru	 dezvoltarea	 de	 proiecte de 
media	 (în	special	on-line)	în	limba	română,	în	diaspora	și	în	comunitățile	istorice

	 Dezvoltarea	 capacității	 de	 comunicare strategică	 în	 limba	 română	 cu	
deosebire	în		Republica	Moldova

	 Dezvoltarea	capacității	misiunilor	diplomatice	și	a	exponenților	diasporei	de	a	
utiliza	platformele social media:	Digital	Diaspora

 Diseminarea celor mai bune practici	de	promovare	a	conectării	românilor	
din	afara	Țării	și	România
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	 Sprijin	pentru	accesul	la	învățământ, informare și religie,	în	limba	
maternă	în	comunitățile	istorice	-	susținerea	profesorilor,	dezvoltarea	curriculei	
specifice,	editarea	și	distribuirea	de	manuale,	burse	pentru	elevi	și	studenți

	 Extinderea	Cursului	de	Limbă, Cultură și Civilizație Românească, 
derulat	 de	 10	 ani	 în	UE,	 cu	 peste	 8.000	 de	 elevi	 în	 Spania,	 peste	 4.000	 în	
Italia,	sute	în	Belgia,	Irlanda,	Portugalia;	Adaptarea	programului	la	comunitățile	
istorice.	

	 Program	guvernamental	pentru	implicarea	profesioniștilor	din	diaspora	
în	administrația	centrală	sau	locală	(prin	secondment)

	 Program	de	valorificare	a	experienței	și	expertizei	profesioniștilor	seniori 
din	diaspora	(din	mediile	universitare,	cercetare,	management,	medicină	etc)

	 Burse	guvernamentale	pentru	atragerea	tinerilor profesioniști	-	stagii	
remunerate	în	administrație	(model	GovITHub,	GovInternship)

	 Simplificarea	 procedurilor	 de	 recunoaștere a educației și 
calificărilor	 profesionale	 și	 încurajarea	 continuării	 studiilor	 sau	 formării	 în	
România

	 Sprijin	pentru	organizațiile	românilor	care	contribuie	la	transferul de 
know-how 

	 Sprijin	pentru	organizațiile	sau	asociațiile	care	promovează	cooperarea 
economică, investițiile sau turismul	în	România

	 Dezvoltarea	de	formate	de	consultare	sistematică	a	exponenților	diasporei	
-	clarificarea	și	consolidarea	rolului	Congresului Românilor de Pretutindeni

	 Crearea	 grupurilor de dialog	 pe	 lângă	 misiunile	 diplomatice	 și	
dezvoltarea	 de	 proiecte	 comune	 între	 acestea	 și	 exponenții	 comunităților	
românești

ROMÂNI IMPLICAȚI



Românii, oriunde s-ar afla, sunt parte 
integrantă din corpul social al Țării. 

România este a fiecăruia dintre noi 
în măsura în care ne-o asumăm, 
indiferent de etnie, credință, locul unde 
trăim sau muncim.






