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1. Introducere

După 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană s-a accentuat un fenomen de 

migrare a cetățenilor către statele membre pentru a studia sau pentru a munci – în căutarea unui 

trai mai bun sau a altor oportunități. Acest număr a crescut constant de la an la an având multiple 

consecințe la nivelul societății românești. 

Am ajuns să fim cunoscuți (și recunoscuți) drept una din țările cu o populație semnificativă în 

afară granițelor naționale, preponderent tânără și cu forță de muncă – fizică și intelectuală, iar 

această evoluție i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva putem vorbi de două Românii – 

una în interiorul granițelor și alta în afara lor. 

Unele din efectele acestui fenomen sunt negative – natalitate în declin pe teritoriul țării, 

dezrădăcinare - poate chiar alienare, părinți plecați, familii despărțite etc.  

Alte efecte sunt (sau pot deveni) pozitive dacă sunt așezate în contextul corespunzător – investiții 

în România, transfer de cunoștințe, dezvoltare antreprenoriat, turism, exploatare sustenabilă etc. 

Acest document își propune să prezinte câteva din direcțiile discutate la nivelul filialei PLUS 

Diaspora 1 (Regatul Unit si Republica Irlanda) și în care eu consider că se poate acționa cu 

celeritate pentru a susține și dezvolta comunitățile românești și (de ce nu) pentru a încuraja 

întoarcerea românilor acasă. 

2. Program politic

2.1. Protecția și drepturile cetățenilor români – Minoritate etnică 

Astăzi, cetățenii români formează unele din cele mai largi comunități de pe teritoriul altor țări. 

Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sunt câteva dintre destinațiile cele mai cunoscute spre 

care se îndreaptă sau unde sunt stabiliți conaționalii noștri. 
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Mulți dintre ei au plecat să studieze și în cele mai multe cazuri rămân pe teritoriul acestor țări și 

se alătură pieței locale a forței de muncă fără intenția de a reveni acasă, in timp ce alții merg să 

lucreze sau sunt în căutarea unui trai mai bun, se integrează în comunitățile țării gazdă, ori se 

alătură sau formează comunități de diferite dimensiuni – adevărate bule românești în care trăiesc. 

Una din modalitățile prin care se poate atinge acest obiectiv îl constituie obținerea statutului de 

minoritate etnică pe teritoriul țărilor unde sunt coagulate comunități românești stabile, statut ce le 

va conferi protecție socială, acces la pachete medicale, acces la educație în limba părinților, drept 

de reprezentare la nivel local, regional (consilii locale, regionale), la nivel național (parlament) și 

de asemenea va ajuta la protejarea identității naționale. 

România oferă statut de minoritate etnică pentru mai multe naționalități ce se află pe teritoriul țării 

noastre (maghiari, rromi, germani etc.) și care datorită acestui statut beneficiază de protecție și 

reprezentare la nivel local, regional și național. 

O altă soluție este reprezentată de susținerea și încurajarea formării de grupuri și asociații 

românești ce au ca scop dezvoltarea, promovarea și reprezentarea intereselor noastre în țările și 

comunitățile în care trăim, susținute financiar din forțe proprii, fonduri europene sau 

guvernamentale. 

2.2. Serviciile consulare – întâmpinarea nevoilor cetățeanului român 

Unele din nevoile cele mai curente ale cetățenilor români țin de relația cu autoritățile românești – 

accesul la informații și eliberarea documentelor necesare conform legislației țării de baștină sau 

a țării gazdă. 

Multe din necesitățile românilor din Diaspora pot fi abordate printr-o analiză care permite 

structurarea și crearea de fluxuri informatice ce eficientizează activitățile derulate la nivelul 

personalului din consulate și ambasade, reducând sau eliminând complet necesitatea deplasării 

fizice la sediile acestora, oferind disponibilitate continuă, timpi de așteptare reduși, costuri 

eficientizate și centrate pe nevoile cetățenilor. 

Se poate ușura semnificativ modul în care cetățeanul are acces la informații și își poate îndeplini 

obligațiile legale și fiscale ce ii revin prin intermediul unor aplicații informatice facile, acestea 

reprezentând aspecte la care cetățenii din Diaspora sunt expuși în mod direct de țările gazdă și 

le percep că fiind parte din viață de zi cu zi. 

Această direcție presupune schimbarea de paradigmă și o interacțiune minimă între cetățean și 

funcționarii statului și poate reprezenta o abordare necesară pentru a reduce din decalajul 

existent față de alte societăți care îmbrățișează o abordare digitală. 
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Un prim pas a fost făcut prin portalul „econsulat.ro” însă este nevoie de pasul următor după cum 

s-a putut foarte lesne observa în această pandemie când activitatea instituțiilor din Diaspora a 

fost paralizată și foarte mulți cetățeni au rămas fără nici un fel de suport și (din păcate) deseori 

pur și simplu blocați de ineficienta și inabilitatea unui stat eșuat care a uitat să îi protejeze. 

2.3. România noastră și a copiilor noștri 

Evoluția accelerată a tehnologiei, progresul în domeniile care țin de mișcarea informației, 

disponibilitatea serviciilor digitale pe o varietate de dispozitive cât și dezvoltarea și penetrarea 

internetului de tip „broadband” sau de date mobile de mare viteză creează oportunități pentru 

statul român ce pot fi valorificate în beneficiul cetățenilor prin identificarea românilor care sunt 

pionieri sau specialiști în domeniile lor de activitate (tehnologie, cercetare, dezvoltare etc.) și care 

pot aduce acasă alături de ei proiecte, investiții in centre de excelență, adevărate repere de 

prestigiu și recunoaștere internațională ce vor putea pune bazele unui progres durabil. 

Se pot observa eforturile pe care le fac alte țări și state în această direcție pentru a își asigura 

ultimele tehnologii, acces la resurse și cunoștințe care sunt și vor continua să fie considerate 

strategice în anii ce vor urma și care vor schimba fundamental lumea în care trăim. România nu 

trebuie să rămână în urmă. 

Românii sunt și vor rămâne una din cele mai importante resurse strategice pentru a ține România 

ancorată și reprezentată în era digitală.  

2.4. Românii – investitori și antreprenori 

Un alt efect nesperat al migrației masive îl reprezintă formarea la nivelul investițiilor în România 

a unui nou jucător cu profil diferit de investitorii clasici – unul ce injectează bani în economie fără 

a urmări profit, ci dezvoltare durabilă pe termen lung. 

Încurajarea și susținerea flux-urilor financiare din exterior spre România, creerea unor facilități 

fiscale și economice ce generează valoare adăugată (reală sau percepută), poate reprezenta o 

metodă facilă pentru a accelera dezvoltarea și tranziția unei părți semnificative a populației din 

pătură de jos a societății către pătură de mijloc prin elaborarea de strategii, implementarea de 

programe și direcții ce urmăresc dezvoltarea unor zone geografice ce se zbat la limita sărăciei 

sau care au fost depopulate din cauza lipsei oportunităților. 

Transferul de „know-how”, tehnologia facilă, practici moderne, expunerea și creșterea profilului 

unei afaceri mici de tip familial în „social media” poate reprezenta o alternativă reală la 

dependență de locurile de muncă oferite de administrația locală ce este incapabilă să se 

reformeze și să eficientizeze utilizarea banului public.  

 



 

PAGINA |  4 

2.5. Identitate, Cultură, Credință 
Odată cu trecerea timpului, în mulți dintre cei plecați de pe teritoriul României, începe să ia 

naștere o stare ce nu poate fi în general tradusă sau explicată dar poate fi exprimată simplu prin 

cuvântul Dor - de familie, de cei dragi, de casă, de locuri pe care le purtăm cu noi, de limbă și 

grai, de ceea ce cunoaștem și îndrăgim.  

Inerent ne întoarcem gândurile și privirea către lucrurile care ne oferă confort și redescoperim 

credința, folclorul sau obiceiurile românești care fac parte din noi, din identitatea și bagajul nostru 

spiritual și realizăm că, copii născuți în afară României pierd legătura cu credința celor dinaintea 

lor, cu identitatea și cultura noastră națională.  

Aici un loc aparte îl au și vor continua să îl aibă lăcașele de cult care reprezintă pentru românii 

din Diaspora nu doar un loc de rugăciune ci un loc în care se pot regăsi, un univers în sine, motiv 

pentru care susținerea și identificarea de soluții pentru funcționarea optimă a acestora raportată 

la mărimea comunității pe care o deservesc este esențială. 

Valorile morale și spirituale cu care au plecat de acasă părinții lor se pierd încet, lăsând un loc 

gol care nu poate fi umplut. Ori de câte ori s-a întâmplat asta în trecut, a apărut o criză de identitate 

- devenind nu în totalitate autohton, dar nici în continuare român, ceva între cele două – ce poate 

fi cu greu definit sau explicat și care generează confuzie și un sentiment de neapartenență.  

Putem observa că cei din Scoția, Țara Galilor, Irlanda sau Cornwall își păstrează identitatea 

(tradiții lingvistice, spirituale, identitate culturală etc.) și această direcție trebuie urmată și de 

românii care prind rădăcini departe de spațiul carpato-danubiano-pontic prin inițiative de păstrare 

și reîntregire a identității și apartenenței naționale. 

Un alt aspect critic îl reprezintă întregirea familiilor care din motive financiare au fost nevoite să 

ia drumul străinătății separând copii de părinți, soți de soții, frați de surori, nepoți de bunici. Este 

adevărat că progresul tehnologiei a ajutat la alinarea dorului dar și-a dovedit cu prisosință limitele 

atunci când factorul uman a lipsit cu desăvârșire (cuvintele spuse telefonic), iar imaginile video 

pot să suplinească doar parțial necesitatea conexiunilor umane (o mângâiere, o îmbrățișare). 

3. Încheiere  
Cele scrise mai sus sunt câteva din lucrurile și situațiile cu care se confruntă românii în Diaspora, 

lucruri de la care trebuie să se plece pentru a se face un progres real, tangibil care să 

demonstreze cetățenilor din țară și din afară ei de ce trebuie să ne acorde votul și încrederea lor. 

Să ne dea oportunitatea de a demonstra calitatea și competența oamenilor din PLUS, 

fundamental diferiți de membrii celorlalte partide politice.  


