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Bine ai venit în Civic Labs,
locul în care tratăm
România cu inovaţie.

România are multe probleme, toate importante și pe care nu le putem 
rezolva de pe o zi pe alta. În loc să ne oprim și să nu mai încercăm, în Civic 
Labs ne propunem să încercăm mai bine. Îndrăznim să numim inovație 
lucruri care nu par explicit legate de tehnologie, precum cercetarea și 
validarea problemelor, dar care încă sunt prea rar întâlnite și fără de care 
nu se mai poate continua. Ai în față un program care privește într-un mod 
nou nevoile reale ale societății și care va atrage cu sine un mod mai bun de 
a pune tehnologia la dispoziția instituțiilor publice și a societății civile, dar 
și un mod mai bun de a face CSR.
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Tehnologia este, credem noi, unul dintre motoarele de schimbare 
socială. Pentru a putea activa forța acestuia am creat Civic Labs, 
instrumentul esențial pentru a produce această schimbare, strategic și 
cu rezultate pe termen lung, în cinci arii cheie pentru România.

Pentru că majoritatea ONG-urilor și a instituțiilor statului nu au 
capacitatea de a face cercetare și nici know-how-ul pentru a defini o 
soluție tehnică optimă într-un timp scurt.
Pentru că succesul soluțiilor digitale este strict condiționat de modul 
în care acestea sunt proiectate și, din păcate, niciunul dintre cei doi 
actori din sectorul public nu are specialiștii necesari să o facă.
Pentru că România se confruntă cu lipsa capacității de evaluare a 
nevoilor de digitalizare, de înțelegere a cauzelor acestor nevoi și de 
concepere și proiectare de soluții funcționale.
Pentru că sunt prea multe momente în care se spune că nu știm de 
unde să ne apucăm să schimbăm ceva sau că suntem prea mici sau 
că sunt prea multe probleme ca să poți să produci o schimbare reală, 
strategică.
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DE CE ESTE NEVOIE DE CIVIC LABS?

CIVIC LABS:
GENERATORUL  
DE TEHNOLOGIE CIVICĂ
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Când o soluție este publicată pe platforma Civic Labs ea este 
rezultatul unor luni de cercetare calitativă și cantitativă făcută de 
oameni de research în zeci de interviuri în profunzime, cu seturi de 
date analizate și măcinate în detaliu, cu prototipuri testate și validate 
cu beneficiari și utilizatori reali.
Când un finanțator decide să adopte o soluție din Civic Labs, știe clar 
care va fi rezultatul, cum trebuie să arate, cum trebuie să se 
comporte și cum trebuie să producă un impact pozitiv.
Când implementarea unei soluții generate în Civic Labs este preluată 
de un ONG sau de o instituție, aceștia din urmă au susținerea, 
documentarea și suportul tehnic oferit de Code for Romania.

DE CE SĂ AM ÎNCREDERE ÎN CIVIC LABS?

Civic Labs funcționează pentru că este bazat pe colaborare. Încă de la 
primele sale etape - de research și de identificare a problemelor unui 
domeniu - aduce împreună toți stakeholderii implicați - experți, 
instituții, companii, societate civilă - pentru a-i face parte din proces și 
a-i cointeresa să contribuie și pentru a nu duplica eforturi.

Civic Labs funcționează pentru că oferă soluții la cheie:

Ajutăm societatea civilă și instituțiile publice să implementeze 
proiecte digitale corecte, care să soluționeze probleme reale, care vin 
însoțite de un ghid de implementare și de sprijin specializat pe 
parcursul proiectului.
Ajutăm finanțatorii să investească în aceste proiecte digitale având 
siguranța unei soluții bine gândite, cu indicatori de succes măsurabili, 
cu sprijin în monitorizare și evaluare. În același timp îi ajutăm pe 
finanțatori să evite posibilitatea de a plăti cât nu face sau de a se 
trezi că, la anul, îi costă mai mult să repare sau să reconstruiască.

Civic Labs funcționează pentru că aduce  inovație și în standardul de 
lucru, nu doar un vocabular la modă:
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CE URMEAZĂ DUPĂ
CIVIC LABS

FIECARE SOLUȚIE ARE NEVOIE DE

Una sau mai multe 
organizații 

non-profit sau
instituții care să 

administreze
produsul

Unul sau mai mulți 
finanțatori care să 
acopere efortul de 
dezvoltare tehnică și 
punere în funcțiune a 
soluției

Code for Romania dezvoltă pro-bono, cu sprijinul 
comunității sale de voluntari, o parte dintre soluții, în 
limita a șase produse dezvoltate concomitent.

Adopția oricărei soluții din Civic Labs vine cu câteva 
obligații menite să asigure calitatea și 
sustenabilitatea produselor:

un set clar de standarde de livrare a codului, a 
căror respectare va fi verificată de echipa Code for 
Romania,
livrarea codului în format open source în 
repositoriul public Civic Labs în scopul reutilizării, 
supravegherea dezvoltării tehnice de către echipa 
Code for Romania.

CODE4.RO/PUTEM



1 din 5 români locuiește în afara țării. Ei continuă să fie cetățeni ai 
României și statul are obligația de a le purta de grijă și de a le facilita 
accesul la servicii. Anul 2020 a fost o perioadă extrem de dificilă pentru 
românii din diaspora ca urmare a e efectelor pandemiei Covid-19 care a 
pus o mare presiune asupra tuturor, inclusiv asupra nevoii de 
digitalizare a serviciilor care le sunt destinate acestora. Fie că vorbim 
despre sprijin acordat local, repatriere, reînnoire de documente, sprijin 
pentru a reveni temporar acasă sau a lua legătura cu cei dragi, toate 
modurile de interacțiune au suferit modificări, unele devenind mai 
eficiente, altele din contră îngreunând situația.

Când discutăm despre relația cu diaspora nu discutăm însă doar de 
interacțiunile birocratice, ci și de identitate, apartenență și comunitate. 
Am avut șansa să vedem de multe ori mobilizări record din partea 
românilor de peste hotare, în momente cheie pentru România și mult 
sprijin și grijă pentru țara din care au plecat. În tot anul dificil prin care 
am navigat cu toții după cum ne-am priceput mai bine, am putut fi 
martorii unor acțiuni comunitare de suport fie în rândul grupurilor de 
români din alte țări, fie prin donații trimise acasă.

Astfel că, trebuie să ne întrebăm cum putem să venim în sprijinul 
acestora pentru a rezolva problemele frecvente cu care se confruntă și 
cum putem consolida relația cu cei care astăzi lucrează, locuiesc și 
trăiesc departe de casă, dar cu gândul mereu la ea. 
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UNU DIN CINCI

Olivia Vereha 
Program Lead & UX Architect
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822
ore de cercetare

19
probleme identificate

450
ore de incubare

11
soluții depistate

580
ore de prototipare
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Diaspora românească este un sector al populației românești adesea 
ignorat în egală măsură de statul român și de societatea civilă din 
România. Pe parcursul unui an de cercetare, ne-am confruntat cu multe 
pauze de tăcere atunci când spuneam că am ales ca, sub domeniul 
umbrelă al grupurilor vulnerabile în care derulăm anual eforturi de 
cercetare, să abordăm diaspora ca subiect. Pentru mulți, diasporenii 
sunt văzuți ca oameni care au plecat ”la mai bine” dar, în fapt, ei sunt un 
grup de populație cu acces redus la serviciile statului român, iar pentru 
instituțiile publice este mai dificil să îi deservească prin mecanismele pe 
care le are la dispoziție. Așadar, considerăm că sunt un grup 
vulnerabilizat din acest punct de vedere, cel administrativ, dar și din 
perspectiva relației emoționale cu țara lor de origine, cu familiile lăsate 
în urmă și cu identitatea lor culturală.

Diaspora este de asemenea o categorie în creștere cu nevoi în 
permanentă dezvoltare și transformare, pe care în multiple cazuri noi, 
ca țară, o considerăm ca fiind de o importanță secundară, deși 
contribuția sa la binele comun este (și ar putea fi și mai) mare, cu 
instrumentele potrivite la dispoziție.

DIASPORA MAI APROAPE
DE CASĂ

CODE4.RO/PUTEM

În elaborarea acestui raport am definit diaspora ca totalitatea 
cetățenilor români, indiferent de etnie, care locuiesc în afara granițelor 
țării, chiar dacă, la nivel teoretic mulțimea personelor de etnie română 
și mulțimea persoanelor cu cetățenie română se suprapun într-o foarte 
mare măsură.

Pentru a putea descoperi toate nuanțele relației diasporei cu România, 
am abordat mai multe grupuri reprezentative pentru migrația românilor
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pe parcursul ultimelor decenii, astfel că am discutat în zeci de interviuri 
cu oameni din generații diferite, care s-au stabilit în medii foarte 
distincte în perioade variate, cu români care au revenit în țară și cu 
familii care au rămas aici. Am cules date și informații de la români 
plecați din România înainte de anii 1990, în intervalul 1990-2004, 
2004-2017 și după 2017 și stabiliți fie în Statele Unite ale Americii, în 
nordul și în sudul Europei, în locuri precum Israel sau Arabia Saudită, dar 
și de la cetățeni din Republica Moldova.

Am descoperit locuri comune în discuțiile cu fiecare dintre aceștia, 
probleme care depășesc orice graniță sau orice dimensiune temporală, 
dar și situații specifice pentru unele grupuri de români, influențate de 
spațiile în care s-au stabilit sau comunitățile de români din jurul lor. În 
paginile acestui raport veți descoperi care sunt cele mai importante 
puncte nevralgice ale relației diasporei cu România și care sunt soluțiile 
pe care le propunem pentru a le remedia.





A C T O R I
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Organul legislativ al statului român, Parlamentul României are un 
mecanism special de reprezentare pentru românii din diaspora. Aceștia 
sunt reprezentați de un număr de 4 deputați și 2 senatori. Este un număr 
foarte scăzut, dacă românilor din diaspora li se aplică aceleași reguli de 
proporționalitate ca celor ce locuiesc în județele țării luând în considerare 
că o cincime din români locuiesc în afara granițelor. Au existat o serie de 
proiecte de lege și ordonanțe de urgență ce intenționau să mărească 
numărul de reprezentanți ai diasporei, cel mai recent fiind Ordonanța de 
Urgență 26/2020 care a fost declarată neconstituțională. Pe lângă 
reprezentanții desemnați pentru românii din afara țării, de-a lungul 
legislaturilor, un număr de cetățeni ai Republicii Moldova au servit ca 
parlamentari în România datorită cetățeniei duble, reprezentând indirect 
interesele românilor din Republica Moldova.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Președintele României este singurul reprezentant ales al tuturor cetățenilor 
români indiferent că locuiesc în România sau peste hotare. Sub jurisdicția 
Administrației Prezidențiale funcționează Departamentul pentru Relația cu 
Românii din Afara Granițelor, structura din cadrul Administrației 
Prezidențiale care asigură relația Președintelui României cu românii de 
peste hotare și comunitățile din cadrul cărora aceștia fac parte. 
Departamentul are ca obiectiv strategic asigurarea și consolidarea relației 
dintre Președintele României și românii din diaspora prin crearea unor 
mecanisme noi de dialog. În urmarea acestui obiectiv, Departamentul 
prezintă propuneri atât pentru mai buna reprezentare a românilor de peste 
hotare cât și pentru o interacțiune mai bună a autorităților cu problemele lor.

PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI

CODE4.RO/PUTEM

A. INSTITUȚII PUBLICE
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Ministerul Afacerilor Externe asigură realizarea politicii externe a statului 
român în concordanță cu interesele naționale și cu statutul României de 
membru în structurile europene și euroatlantice și colaborează la elaborarea, 
fundamentarea și realizarea politicii economice a României, în conformitate 
cu reglementările legale în vigoare și cu programul de guvernare. MAE prin 
structurile sale consulare asigură servicii și apără drepturile în străinătate ale 
cetățenilor români. MAE controlează și coordonează activitățile misiunilor 
diplomatice și asigură intermedierea unor servicii pentru cetățenii români din 
diaspora, in interacțiunea acestora cu statul.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este un organism al 
administrației centrale care funcționează în subordinea Secretariatului 
General al Guvernului în temeiul Hotărârii de Guvern 137/2020. Rolul său 
este de elaborare și implementare a politicilor statului român în domeniul 
relațiilor cu românii de pretutindeni, protejare a drepturilor acestora și 
gestionare a unor programe de investiții destinate diasporei. DRP are ca rol 
principal păstrarea relațiilor cu românii de pretutindeni, conform definiției 
atribuite prin  Legea nr. 299/2007, adică persoanele ”care își asumă în mod 
liber identitatea culturală română - persoanele de origine română și cele 
aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara 
frontierelor României, indiferent de modul în care aceștia sunt apelați (armâni, 
armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, 
herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, 
maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi, voloni, macedo-armânji, precum și toate celelalte 
forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus)”. Instituția deservește 
românii în sensul etnic al cuvântului și nu în sensul cetățeniei.

DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
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Institutul Cultural Român este o instituție publică inființată în 2003 prin 
Legea nr. 356 ca urmare a unificării Fundației Culturale Române (fondată în 
anul 1990) și a editurii acesteia. În prezent, ICR este subordonat Senatului 
României, iar misiunea sa este promovarea culturii române în afara 
granițelor și creșterea vizibilității României în sectorul artistic. ICR are 18 
reprezentanțe: Berlin, Bruxelles, Budapesta (cu filiala Seghedin), Chișinău, 
Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Beijing, Paris, Praga, Roma, 
Stockholm, Tel Aviv, Varșovia, Veneția și Viena. În cadrul acestora se 
organizează pe lângă evenimente culturale și cursuri de limbă română.

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN (ICR)

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova este organizat în 
subordinea Secretariatului General al Guvernului și are rolul de contribui la 
realizarea politicii statului român în ceea ce privește ”consolidarea 
comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care stă la baza 
relației României cu Republica Moldova”. DRRM are rolul de a contribui prin 
proiecte de cooperare bilaterală la promovarea identității și valorilor 
românești în Republica Moldova și participă sub coordonarea Ministerului 
Afacerilor Externe la negocierea tratatelor și a altor documente 
internaționale care au incidență asupra sectorului său de activitate. La fel 
ca DRP, DRRM poate acorda finanțări nerambursabile, prin SGG, către 
entități publice sau private din România sau din afară pentru proiecte care 
intră sub incidența relației cu Republica Moldova. De asemenea, 
elaborează și actualizează studii de specialitate sau derulează alte 
activități de cercetare relevante și are un rol activ în acordarea de burse 
cetățenilor din Republica Moldova pe teritoriul României.

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU REPUBLICA
MOLDOVA (DRRM)
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Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt 
instituțiile publice din România aflate în subordinea consiliilor județene, 
respectiv în subordinea consiliilor locale la nivel de sectoare din municipiul 
București, care oferă asistență și sprijin pentru copii, familie, persoane 
singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie, abuzate, 
marginalizate sau cu dizabilități. DGASPC-urile au un rol important în 
monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Astfel, 
conform Ordinului nr. 219/2006 al secretarului de stat al Autorității 
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și în 
conformitate cu legea 272/2004 de protecție a drepturilor copilului, 
părinții care intenționează să părăsească țara trebuie să declare acest 
lucru la DGASPC-ul local și să furnizeze o serie de documente, dar și 
numele persoanei cu care copiii sunt lăsați, instituția monitorizându-le 
starea pe toată durata absenței părinților și intervenind la nevoie prin 
Autoritatea Tutelară. DGASPC-urile pot interveni să ia în evidență și copii ai 
căror părinți nu au declarat plecarea, la sesizare. Datorită atribuțiilor sale în 
protecția persoanelor vârstnice, DGASPC-urile pot interveni și în situații 
unde plecarea rudelor mai tinere au lăsat persoane vârstnice fără sprijin.

DIRECȚIILE GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Subordonat Ministerului Educației, Institutul Limbii Române, care a fost 
fondat în anul 1999 prin Hotărârea de Guvern nr. 34/1999, derulează 
cursuri de limbă, cultură și civilizație românească în șapte state din 
Uniunea Europeană: Franța, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Marea Britanie și 
Portugalia. Adiacent acestor cursuri ILR organizează lectoratele de limba 
română din universitățile din străinătate și oferă atestatele de cunoaștere 
a limbii române ca limbă străină.

INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE (ILR)
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Serviciile publice de televiziune și radio au posturi și emisiuni dedicate 
diasporei care pot fi urmărite internațional. Agenția Agerpress are rolul de 
a asigura prin corespondenți informații actualizare adresate românilor de 
pretutindeni și participă în organisme consultative interinstituționale 
dedicate acestora.

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ (TVR) ȘI SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE RADIODIFUZIUNE (SRR)

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a fost creat în 
baza Hotărârii nr. 49/1999 și funcționează în cadrul Ministerului Educației 
Naționale ca o direcție specializată pentru recunoașterea și echivalarea 
actelor de studii preuniversitare și universitare obținute în afara țării. 
CNRED are atribuții și în vizarea actelor de studii în vederea apostilării 
acestora cu apostilă haga.

CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE
ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR (CNRED)



B. ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE
ALE ROMÂNILOR DIN DIASPORA

Platforma România 100 se descrie ca “o asociație de cetățeni organizați 
într-o mișcare deschisă și activă, conectată la societate, cu scopul de a promova 
participarea în viața publică, prin proiecte dezvoltate pentru promovarea și 
implementarea celor 10 principii incluse în Manifestul România 100.” RO100 a 
fost o platformă inițial puternic politizată care în timp s-a distanțat de 
sfera politică și a adoptat un rol de centralizare de grupuri de inițiativă 
locale, din străinătate și din țară. Platforma RO100 are 8 comunități locale 
în diaspora, care desfășoară activități independente, unite sub manifestul 
central al mișcării. Aceste comunități sunt active în special în domeniul 
drepturilor și libertăților cetățenești ale românilor de peste granițe.

PLATFORMA ROMÂNIA 100

Romanian United Fund este o organizație non-profit cu rădăcini în 
comunitatea de români din Statele Unite ale Americii. Deși componenta 
majoră a infrastructurii organizației se află în SUA, RUF este o organizație 
globală dedicată încurajării și finanțării legăturilor dintre România și 
diaspora românească. RUF conectează ONG-uri cu donatori și voluntari, 
ajutând organizațiile non-profit din România și diaspora să acceseze 
finanțări. Prin intermediul RUF, peste 1 milion de dolari au fost investiți în 
proiecte din țară și străinătate, printre care peste 780.000 de dolari pentru 
susținerea acțiunilor anti COVID-19 din România în anul 2020.

Există foarte multe organizații locale ale românilor în diaspora care 
derulează activități de suport pentru integrare, evenimente de promovare 
a culturii românești în diaspora și acțiuni de consolidare a comunităților 
locale și de sprijin pentru România. Evidențiem mai jos câteva exemple.

ROMANIAN UNITED FUND (RUF)
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Cercurile Donatorilor sunt organizații formale sau informale prin care 
românii din diaspora pot investi în susținerea unor organizații 
non-guvernamentale din România. Cercurile se organizează de obicei în 
jurul unui eveniment de networking, cu participare publică, în cadrul cărora 
donatorii pot alege organizația pe care doresc să o susțină și suma pe care 
o pot dona. Astfel de cercuri s-au organizat până acum în SUA și Europa, în 
unele orașe ajungând deja la cea de a cincea ediție, cum ar fi Cercul 
Donatorilor din Bruxelles.

CERCURILE DONATORILOR

Liga Studenților Români din Străinătate este o organizație 
neguvernamentală fondată în 2008, compusă din membri localizați în 
peste 50 de state care are ca scop facilitarea comunicării între studenții 
români de peste hotare și creșterea numărului acestora. LSRS are astăzi 
mai mult de 40 de filiale și funcționează exclusiv pe bază de voluntariat.  
LSRS organizează o serie de proiecte dedicate studenților români de 
pretutindeni, precum Gala LSRS, o competiție pentru studenții din diaspora 
românească în care sunt premiați cei cu rezultate excepționale. Ultimul 
proiect publicat pe website-ul LSRS este INTU, activ din luna iulie 2020, 
realizat în colaborare cu Uniunea Studenților din România și Federația 
Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR), și este o 
platformă dedicată promovării internshipurilor în România. La momentul 
finalizării acestui raport (n.r. aprilie 2021), pe platformă nu exista nicio 
oportunitate de internship disponibilă.

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE (LSRS)



C. ALȚI ACTORI

Biserica Ortodoxă Română este un actor foarte prezent în viața românilor 
din diaspora, având o prioritate asumată de a ajuta comunitățile românești 
în conservarea identitară și consolidarea grupurilor de români de peste 
hotare. Activitățile pe care le desfășoară BOR în diaspora cuprind nu doar 
manifestări de ordin religios, ci și programe sociale, comunitare, 
educaționale și culturale. Patriarhia Română are patru arhiepiscopii și zece 
episcopii în afara României, iar arhiepiscopiile sunt și centre mitropolitane. 
În cadrul acestora există, la nivelul anului 2021, 1.337 de parohii și filii, 64 
de așezăminte monahale ortodoxe românești, deservite de 1.245 de 
clerici. În 2009, Patriarhia a instituit ”Duminica Migranților Români”, 
sărbătorită în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 
iar Sfântul Sinod al BOR a declarat anul 2021 ca fiind ”Anul omagial al 
pastorației românilor din afara României.”

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Trustul Central European Media Enterprises, care deține un portofoliu larg 
de produse media, a fondat în anul 2000 primul canal privat dedicat 
diasporei românești, Pro TV Internațional, care oferă programe de știri, 
emisiuni TV, seriale și filme românești. În anul 1999 trustul  a lansat, de 
asemenea, Pro TV Chișinău care difuzează pe lângă programe preluate de 
la Pro TV București și o serie de emisiuni și calupuri de știri locale.

PRO TV ȘI PRO TV INTERNAȚIONAL

În timp s-au consolidat și o serie de publicații înființate în diaspora 
dedicate românilor de pretutindeni. O listă preliminară a acestor publicații 
poate fi consultată pe website-ul Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni, unde sub categoria de publicații generaliste sunt enumerate 

MASS-MEDIA DE LIMBĂ ROMÂNĂ DIN STRĂINĂTATE
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13 platforme informative dintre care majoritatea sunt inactive. Conform 
acestei liste există cel puțin 111 publicații, posturi TV, de radio sau 
emisiuni românești, cele mai multe dintre ele, 23, fiind în Canada, dar o 
mare parte dintre acestea fie nu mai sunt online fie nu sunt actualizate.



P R O B L E M E



Problema lipsei datelor exacte este una endemică la nivelul României, cu 
fluctuații extrem de mari între sursele de date, metodologii diferite aplicate 
pentru obținerea unor seturi de date similare și carențe semnificative în 
colectarea datelor. Diaspora românească este un exemplu concret, datele 
cu privire la numărul de români din străinătate fiind incerte, cu numere 
vehiculate ce variază de la 2 la peste 4 milioane. La nivelul anului 2019, 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni estima un număr de 9.7 
milioane de români care locuiesc în afara țării, din care jumătate reprezintă 
diaspora românească. În același an însă, în datele oficiale ale Autorității 
Electorale Permanente, figurau numere de români care contraziceau  
realitatea din teren (56.000 în Italia, 6000 în Belgia etc.) și entități 
teritoriale care nu mai existau din 1992. Date ONU plasează dimensiunea 
diasporei românești la 3,4 milioane, pe când INS estimează un număr de 
2.5 milioane.  O problemă similară întâmpinăm și la nivelul datelor despre 
impactul migrației românești asupra dependenților (copii sau adulți 
întreținuți de către migrant) . Astfel, la nivelul anului 2015, Autoritatea 
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție anunța un 
număr de 85.940 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate pe când 
Inspectoratele Școlare Județene raportau un număr de trei ori mai mare, 
respectiv 212.352.

PROBLEMA 1

PROBLEME IDENTIFICATE

Lipsesc date corecte cu privire la diaspora românească
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Lipsa consistenței și a credibilității cu privire la aceste date, luând în 
considerare faptul că, la nivelul lunii  decembrie 2020, nu exista nici o 
statistică suficient de clară cu privire la numărul efectiv de persoane plecate 
din țară sau aflate în întreținerea unor terțe persoane, se reflectă puternic la 
nivelul capacității statului român de a construi și implementa politici publice, 
programe sau proiecte pentru diaspora, bazate pe numere clare și dovezi.
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Foarte multe dintre problemele pe care cetățenii români le au în afara țării 
în relația cu statul român reies din faptul că aceștia figurează în statisticile 
statului ca fiind domiciliați și chiar rezidenți în țară. Un număr foarte mare 
de cetățeni nu își declară schimbarea de domiciliu din România nici după 
5-10 ani (similar cu numărul de cetățeni care locuiesc la alt domiciliu în 
țară) chiar dacă figurează ca cetățeni în statele gazdă și chiar dacă au 
deprins obișnuința de a declara în statele gazdă orice schimbare de 
domiciliu. Acest lucru se întâmplă din mai multe motive. În primul rând 
cetățenii adesea neglijează interacțiunea cu statul român cu excepția 
momentelor în care trebuie să refacă acte sau să plătească taxe, de obicei 
din cauza experiențelor negative cu instituțiile românești. În al doilea rând, 
trebuie să menționăm costul prohibitiv al pașapoartelor și condițiile de 
reînnoire ale acestora în afara țării.

PROBLEMA 2

Nedeclararea domiciliului sau rezidenței în străinătate

Mulți cetățeni români declară că nu au și nu vor să aibă o relație cu statul 
român deși participă în continuare la alegeri și consideră România „acasă”. 
Un al treilea motiv important, cauzat de experiența birocratică, este 
reticența de a-și declara domiciliul în afara țării, uneori din motive fiscale, 
dar mai ales din cauza pierderii buletinului. În momentul în care un 
cetățean își declară domiciliul în afara țării acesta figurează ca fiind 
cetățean român cu domiciliul în străinătate în bazele de date ale statului 
român. Acest lucru se traduce prin primirea unui pașaport CRDS și 
pierderea buletinului. În urma renunțării la buletinul românesc în unele 
situații devine dificil să te poți legitima exclusiv cu pașaportul, implicit să 
beneficiezi de anumite servicii în lipsa acestuia. O a treia problemă este cea 
a cetățenilor români care obțin rezidența sau cetățenia într-un alt stat și 
apoi își lasă actele românești să expire – aceștia sunt limitați sever în 
interacțiunile cu statul și nu mai pot să își exercite dreptul la vot.
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Politicile publice care adresează direct problemele diasporei sunt 
disproporționat axate pe probleme de identitate națională și culturală și 
ignoră aproape în totalitate problemele practice ale românilor de 
pretutindeni care reies din datele colectate prin interviurile derulate. Nu 
există nici o inițiativă de prioritizare  a nevoilor punctuale ale diasporei 
românești și politicile publice naționale nu iau în considerare adesea 
impactul asupra românilor de peste hotare.  Accentul în cadrul politicilor 
publice este pus pe menținerea identității naționale a cetățenilor din 
diaspora.

În planul de politici publice 2017-2020, aferent Planului de Guvernare 
2016-2020 se afirma că “Diaspora de mobilitate are o problematică specifică 
legată în primul rând de:
- tratamentul egal și nediscriminatoriu, garantarea exercitării complete a cetățeniei 
europene, integrarea deplină în spațiul Schengen și eliminarea restricțiilor pe piața 
muncii (dreptul muncii, libera circulație, traficul de persoane etc.);

PROBLEMA 3

Lipsa de politici publice coerente pentru diaspora

În același timp statul român nu are o metodologie de reînnoire a datelor 
proprii privind cetățenii din diaspora, fiind considerat de datoria lor să își 
reînnoiască actele, să își declare noul domiciliu la mutarea dintr-o țară în 
alta sau să își declare dependenții. În absența interesului cetățeanului 
pentru reînnoirea statutului său statul pierde în totalitate contactul cu 
acesta. Una dintre soluțiile pentru acest lucru este o mai bună comunicare 
între UAT-urile din România cu cele din alte state membre UE cel puțin. O 
bază de date interoperabilă care să permită transferul de informații despre 
statutul de domiciliat sau rezident, pe baza de CNP, a cetățeanului, între 
serviciile de evidență a populației, respectiv primăriile din România și din 
alte orașe din Uniunea Europeană ar putea ajuta la curățarea datelor și 
menținerea consistenței acestora. 
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Cu toate acestea, majoritatea politicilor propuse (5 din 9 direcții strategice) 
vizează “promovarea identității culturale, lingvistice și spirituale”, iar Strategia 
pentru Românii de Pretutindeni (2017-2020) se axează pe aceleași nevoi 
de identitate culturală sau de consolidare a societății civile diasporene în 
detrimentul nevoilor practice imediate ale membrilor diasporei.

Nici în ceea ce privește impactul migrației asupra dependenților rămași în 
țară nu există o strategie coerentă. Raportul Grupului de Lucru 
Interinstituțional pentru copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate 
constată că în privința acestor copii: “Politicile publice (mai ales la nivel local) 
nu sunt întotdeauna elaborate în funcție de nevoi, în mod diferențiat, după 
necesitățile comunităților/localităților/regiunii (bugetele administrațiilor locale 
fiind alocate în funcție de parametri puțin variabili cum ar fi teritoriul și numărul 
de locuitori mai curând decât de profilul sau nevoile cetățenilor).”

Deși au fost făcute schimbări punctuale pentru a înlesni unele drepturi 
cetățenești în diaspora în ultimii ani, un exemplu fiind modificarea 
infrastructurii electorale pentru alegerile din diaspora, sau deciziile privind 
repatrierea de pe perioada pandemiei de COVID-19, diaspora este în 
continuare lipsită de politici publice ale statului român ce adresează direct 
probleme presante.

- relația cu autoritățile statului român;
- situația familiilor rămase în țară;
- modalități de reintegrare a românilor din diaspora care doresc să revină în țară;
- afirmarea, conservarea și promovarea identității culturale, lingvistice și spirituale;
- dezvoltarea și afirmarea mediului asociativ;
- evoluțiile politice regionale și internaționale (Brexit, manifestări xenofobe și 
rasiste, criza migranților).”



26

CODE4.RO/PUTEM

Unul dintre exemplele cele mai vizibile vine din legislația electorală unde,  în 
ciuda numerelor mari de români ce trăiesc în afara granițelor, numărul de 
secții de vot și de reprezentanți efectivi ai diasporei în Parlament au rămas 
identice. Parcursurile birocratice neadaptate sunt adesea primele și cele mai 
vizibile simptome ale problemelor instituționale pentru cetățenii diasporeni, 
la nivel micro. Astfel un element recurent în cercetarea derulată în Civic 
Labs l-a reprezentat sentimentul de “pas înapoi în timp”  în momentul 
interacțiunilor cu statul român, de la cerințe birocratice care variază de la 
caz la caz, până la probleme de organizare, lipsuri de infrastructură și 
atitudinea funcționarilor publici. Blocajele legale și administrative care 
conduc la nevoia efectuării unui drum în țară pentru rezolvarea unor 
probleme de bază legate de acte sunt experiențe obișnuite pentru mulți. De 
exemplu, pașapoartele pot fi reînnoite și emise în cadrul misiunilor 
consulare ale României, dar adesea timpii de așteptare sunt mai mari ca în 
țară și procesul nu poate fi urgentat și nici nu pot fi eliberate prin procură. 
Deși unele acte, precum certificatele de naștere, căsătorie sau deces pot la 
rândul lor fi cerute și eliberate prin intermediul consulatelor, durata medie 
poate fi și de 3 luni, iar apostila haga poate fi obținută doar în țară.  Cea mai 

O alta dintre problemele generalizate din România este neadaptarea 
legislației și a birocrației la nevoile directe ale populației, chiar în momentul 
în care apar unele schimbări fundamentale în domeniile acoperite de 
legislația respectivă. Dincolo de necesitatea răspunsului rapid în situații de 
criză precum pandemia de COVID-19, adesea legislația și cerințele 
birocratice nu sunt adaptate nici în cazul unor schimbări graduale pe 
termen lung. Acest lucru este evident, de exemplu, în impactul unor legi 
asupra diasporei, legislația și reacțiile administrației nefiind destul de 
flexibile cât să țină pasul cu noile nevoi din teren.

PROBLEMA 4

Legislație și parcursuri birocratice neadaptate
realității din teren
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Mai mult, din cauza neadaptării legislației, mulți cetățeni sunt puși în situații 
legale delicate, un exemplu din cercetare fiind situația unei respondente 
care, din cauză că personalul consular refuză să-i accepte actele de divorț, 
figurează cu alt nume decât cel legal în evidența statului român.

Un exemplu concret al efectelor birocrației din țară îl reprezintă situația 
incertă a zecilor de mii de copii cu părinții plecați, lăsați în grija altor 
persoane. Conform raportului Grupului de Lucru Interinstituțional pentru 
copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate, pentru a putea lăsa copiii în 
grija altor persoane părinții trebuie să treacă printr-o serie de proceduri ce 
includ depunerea de declarații la autoritățile de protecție socială locale, o 
înfățișare  judecătorească și o altă declarație depusă la școală. Ca urmare a 
necunoașterii acestor cerințe obligatorii, dar și din cauza procedurii 
anevoioase, un număr mare de părinți nu parcurg aceste proceduri, copiii 
fiind vulnerabilizați indirect prin lipsa unui tutore legal. Ei nu se pot înscrie 
la școală în mod legal fără prezența părinților, nu pot obține acte și nu pot 
beneficia de o serie de drepturi. În egală măsură, la revenirea în țară a unui 
copil minor plecat cu părinții este nevoie de completarea unei serii similare 
de documente pentru ca acesta să beneficieze de aceleași drepturi ca 
ceilalți copii, de la înregistrarea la autoritățile române la echivalarea actelor 
de studii din ciclul primar și secundar. 

PROBLEMA 5

Copiii cetățenilor plecați la muncă sunt lăsați în grija altor
persoane fără respectarea formelor legale

mare problemă o reprezintă totuși cărțile de identitate și permisele auto, 
care pot fi obținute doar în țară, cu excepția primului act de identitate, cel 
obținut la 14 ani, doar cu dispensă specială pentru persoanele care nu pot 
reveni în România (elevii aflați în timpul studiilor, de exemplu). 
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În România există un Departament pentru Românii de Pretutindeni aflat în 
subordinea Secretariatului General al Guvernului cu atribuții directe în 
protejarea românilor din afara granițelor, elaborarea de strategii în 
favoarea acestora, oferirea de finanțări și bunăstarea generală a 
cetățenilor diasporeni. Există de asemenea un Departament pentru Relația 
cu Românii din Afara Granițelor în subordinea administrației prezidențiale 
ce asigură coordonarea relației Președintelui cu cetățenii din diaspora. Cu 
toate acestea, gradul de reprezentare efectivă a românilor din afara 
granițelor este foarte scăzut.

Dacă în cazul alegerilor cu circumscripție unică națională, cum ar fi cele 
prezidențiale sau cele pentru Parlamentul European, un vot exprimat în 
diaspora este egal cu unul exprimat în țară, pentru alegerile parlamentare 
diaspora are cel mai scăzut nivel de reprezentare dintre circumscripții. 
Astfel, cu patru deputați și doi senatori în total, diaspora are același grad 
de reprezentare raportat la populație ca județul Covasna, de exemplu. Este 
de precizat că au fost mai multe demersuri de creștere a numărului de 
parlamentari pentru diaspora, dublarea acestora fiind și propusă recent 
printr-o Ordonanță de Urgență (OUG 72/2020) din perioada pandemiei, 
ordonanță declarată însă neconstituțională. Mai multe partide politice au 
preluat tema modificării acestui status-quo dar până în acest moment nici 
o propunere nu s-a concretizat în schimbări fundamentale. 

PROBLEMA 6

Slaba reprezentare a diasporei în instituțiile românești

Deși societatea civilă din România este una activă și în ciuda faptului că 
stimularea sectorului asociativ din diaspora este pe hârtie una dintre 

PROBLEMA 7

Atenție scăzută din partea societății civile din România
pentru diaspora
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O parte din problemă este lipsa unor linii clare, recurente, de finanțare 
adresate diasporei, deși recent, au fost deschise noi apeluri de proiecte 
axate pe ”Stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la 
muncă în străinatate” (Programul Operațional Capital Uman, cu un buget 
total de 30 milioane de euro) și programele de finanțare ale Secretariatului 
General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu 
focus pe reintegrare, educație și cultură. Plafoanele acestor proiecte sunt 
între 100.000 lei și 150.000 de lei.

Deși problemele românilor din diaspora și ale dependenților lor din țară 
sunt adresate adesea la nivel de strategii, politici și planuri și, în unele 
cazuri, în mod direct, nu există o integrare a politicilor și strategiilor pentru 
diaspora în planuri de soluționare efectivă a acelor probleme. De exemplu, 
până recent când s-au deschis linii de finanțare specifice pentru 
programele ce se adresează copiilor cu cel puțin un părinte plecat nu 
existau programe integrate la nivel național de acest gen. Problemele 
menționate anterior, cu privire la colectarea de date fac dificile elaborările 
de strategii naționale integrate sau aplicarea de criterii bazate pe dovezi în 

PROBLEMA 8

Lipsa unor programe publice adaptate nevoilor diasporei și
ale dependenților lor

prioritățile din strategia națională privind românii de pretutindeni, nu 
există destule programe axate pe problemele specifice ale diasporei sau 
ale dependenților acestora din partea societății civile din România. 
Majoritatea programelor care există sunt concentrate pe minimizarea 
impactului social al mișcărilor demografice și există o serie de proiecte cu 
scop de susținere directă pentru dependenți, cum ar fi consilierea 
psihologică sau ajutorul educațional pentru copiii cu părinții plecați la 
muncă în străinătate. Programele vizibile de outreach direct spre diaspora 
sunt de obicei mai mult oportunități de PR și networking și mai puțin 
planuri strategice consolidate.
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Cetățenii din diaspora și în special situația românilor în Europa figurează ca 
tematică în discursurile și programele politice ale unor partide parlamentare. 
De obicei strategiile partidelor se rezumă la readucerea membrilor diasporei 
în țară sau la păstrarea identității culturale românești peste granițe. Recent, 
tema reprezentării politice adecvate a cetățenilor din diaspora a fost 
preluată de cel puțin un partid, precum și cea a debirocratizării și a adaptării 
aparatului de stat la nevoile românilor plecați.

Din cauza numărului redus de reprezentanți ai statului raportat la numărul 
cetățenilor din țări cu populații mari de români sau a unor distanțe extrem 
de mari pe care cetățenii ar trebui să le parcurgă pentru a le accesa (în 
state cu suprafețe întinse precum SUA sau Canada), accesul la oferta de 
servicii ale statului este limitată semnificativ.

Lipsa unor servicii de bază oferite prin corespondență sau online limitează 
opțiunile cetățenilor din diaspora care trebuie să se deplaseze la fața 
locului sau, uneori, până în țară pentru a dispune de unele drepturi. Acest 
lucru este cu atât mai grav în cazul unuia dintre drepturile fundamentale 
într-un stat democratic, dreptul la vot. Din cauza necunoașterii 

construcția de politici și corelarea acestora. Programele mari de finanțare 
care adresează probleme ce afectează diaspora sau dependenții acesteia 
sunt axate pe proiecte de economie socială, sau dezvoltare de noi proiecte.

O problemă recurentă a românilor din diaspora este lipsa accesului facil la 
diverse servicii oferite de instituțiile statului român. O suită de servicii 
administrative, de la emiterea actelor de identitate și călătorie până la 
autentificarea înscrisurilor și alte servicii de notariat sunt oferite exclusiv 
prin ambasadele și consulatele statului român. 

PROBLEMA 9

Lipsa accesului membrilor diasporei la drepturile și servicii
pe care le au ca cetățeni români
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Birocrația instituțională reprezintă la rândul său o problemă în obținerea 
serviciilor și un exemplu pertinent îl reprezintă neînregistrarea unui număr 
foarte mare de copii români la autoritățile române, aceștia nedobândind de 
facto cetățenia română. Din cauza parcursului birocratic anevoios și a unor 
probleme tehnice punctuale cum ar fi limitarea la 3 ani a valabilității 
pașapoartelor pentru copiii sub 12 ani (din care 6 luni sunt pierdute cu 
birocrația și alte 6 luni nu permit deplasarea) statul român pierde un 
număr de viitori cetățeni.

Un alt exemplu de soluție care generează alte probleme îl reprezintă chiar 
registrul electoral pentru votul în străinătate, în care cetățenii diasporeni 
trebuie să se reînscrie cu ocazia fiecărui scrutin, spre deosebire de cei din 
țară care rămân înscriși permanent și care a fost primit cu mare 
neîncredere de aceștia.

dimensiunilor exacte ale diasporei, ambasadele și consulatele nu au putut 
face de mai multe ori față numărului mare de persoane care nu au reușit 
să voteze. În ultimii ani s-au luat o serie de măsuri de remediere a acestor 
probleme (posibilitatea cererii înființării unei secții suplimentare pentru 
fiecare 100 de persoane dintr-o localitate, extinderea procedurii de vot la 2 
zile în cazul diasporei, votul prin corespondență, registrul electoral pentru 
vot în străinătate). Cu toate acestea au apărut probleme chiar și în cazul 
acestor măsuri de remediere, exemplul cel mai bun fiind votul prin 
corespondență care nu a funcționat corespunzător la niciun scrutin de 
până acum. Conform raportului preliminar de observare a alegerilor al 
Coaliției de ONG-uri Fiecare Vot un număr de aproximativ 15.000 de plicuri 
dintr-un total de 35.000 trimise de autorități către persoane care își 
exprimaseră dorința de a vota prin corespondență nu au fost primite la 
timp de către autorități, proporția fiind similară cu cea de la alegerile 
anterioare. Un factor agravant l-a reprezentat incertitudinea 
pre-electorală, pentru multă vreme vehiculându-se că votanții vor trebui 
să își imprime singuri buletinele de vot.
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Serviciile digitale oferite de stat pentru românii din țară nu sunt folosite 
sau nu pot fi folosite de cetățenii din diaspora din motive de lipsa de 
relevanță sau design defectuos.  Aplecarea spre servicii digitale însă există 
la toate categoriile de vârstă și venit, cetățenii lăudând serviciile digitale 
oferite de statele gazdă sau de mediul privat din România (bănci, servicii 
de plată a facturilor online etc.). Singurul serviciu utilizat de regulă de o 
parte dintre respondenți este ghiseul.ro, utilitatea acestuia fiind însă 
redusă, motiv pentru care mulți cetățeni din diaspora apelează la rude sau 
persoane de încredere care să le plătească taxele în țară.

Mulți oameni menționează un sentiment de “întoarcere în timp cu 25 de ani” 
în interacțiunea cu statul român prin consulate și ambasade pe când alții în 
mod surprinzător se declară mulțumiți de acestea. De vină este o 
neaplicare uniformă a unor reguli și proceduri, de cele mai multe ori 
calitatea serviciilor depinzând de gradul de implicare al personalului 
detașat în aceste instituții.

Serviciile oferite de statul român pentru cetățenii din diaspora sunt adesea 
în urma serviciilor de care beneficiază cetățenii din țară, din punct de 
vedere al accesibilității și al digitalizării, un lucru raportat universal, 
indiferent de categoriile de vârstă sau venit. Deși acum există aplicația 
e-consulat, folosită de cetățenii din diaspora pentru a valida actele 
necesare pentru înfățișarea la serviciile consulare aceasta nu funcționează 
decât ca o etapă de verificare. Actele trebuiesc depuse în persoană, în 
original, nu se acceptă poze digitale decât cele preluate în mod direct la 
centrele de pașapoarte sau la consulate și toate interacțiunile oficiale cu 
personalul consular pot avea loc doar față în față. 

PROBLEMA 10

Lipsa digitalizării serviciilor statului
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Cea mai mare problemă comună a cetățenilor din țară și din diaspora, dar 
care îi afectează cu precădere pe cei din urmă o reprezintă lipsa unui 
sistem centralizat și coerent de identitate digitală. Un mecanism unitar și 
securizat, ușor de înțeles care să ofere acces la serviciile statului este 
aproape omniprezent în statele de destinație pentru cetățenii români. 
În unele țări, acest sistem este unul centralizat și uniform - un exemplu 
bun fiind sistemul belgian care se bazează pe cărți de identitate electronice 
ce pot fi folosite pentru autentificare online. În alte state se folosește un 
sistem național de identitate digitală, precum sistemul DigiD din Olanda 
sau un sistem de logare în parteneriat public-privat, adesea oferit de 
sistemul bancar (Bank-ID în Suedia și Norvegia, Nem-ID în Danemarca). Nu 
în ultimul rând, unele state folosesc un sistem distribuit, cu numere de 
identificare separate pentru diverse servicii ale statului, precum în 
Portugalia sau Franța. Indiferent de modelul ales, majoritatea serviciilor 
statului sunt disponibile instantaneu, digital. Indiferent de forma pe care o 
are, sistemul de logare este unul securizat care permite acces instant la o 
suită largă de servicii. Beneficiarii o pot folosi pentru a solicita electronic 
acte și modificări ale acestora de la instituții ale statului, pentru a-și plăti 
taxele online sau o pot folosi chiar pentru a face programări sau a verifica 
istoricul medical. România nu are în acest moment un serviciu de acest fel 
deși unii pași în această direcție au început să fie făcuți, parțial ca urmare a 
pandemiei COVID-19, precum digitalizarea parțială a sistemului ANAF sau 
a unor instituții din administrația locală. 

PROBLEMA 11

Lipsa unei forme de identitate digitală
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O problemă de nișă, dar cu un impact semnificativ este dificultatea 
echivalării diplomelor pentru cetățenii români care au studiat în 
străinătate. Orice diplomă internațională împreună cu dizertația aferentă 
trebuie să fie depuse la Centrul Național de Echivalare și Recunoaștere a 
Diplomelor unde aceasta trece printr-un proces anevoios și de durată până 
în momentul recunoașterii, și care uneori implică și instituții terțe.. Acest 
proces încetinește reintegrarea în forța de muncă pentru mulți absolvenți 
întorși în țară, și este o problemă în mod particular pentru cei care vor să 
activeze în sectorul public, unde echivalarea diplomei este adesea 
necesară pentru a obține o poziție.

PROBLEMA 12

Informațiile și procedurile cu privire la echivalarea
diplomelor sunt complicate și de durată

Sectorul privat și, în mare parte, sectorul academic, neavând aceleași 
restricții la angajare, sunt prioritizate de absolvenții reîntorși în țară, lucru 
care duce la un deficit de atractivitate al sectorului public.

Diaspora românească, indiferent de valul de migrație, e caracterizată de un 
cumul de brain drain și migrație a forței de muncă. Majoritatea românilor 
plecați din țară au plecat fie la studii fie pentru a-și găsi un loc de muncă și 
un număr mare dintre aceștia s-au stabilit în străinătate. Acest lucru 
înseamnă o pierdere de capital uman la nivelul României, care nu mai are 
acces la o serie de resurse intelectuale și calificate specializate. Nu există 
nici un program național de atragere a acestor resurse umane înapoi în 
România, dincolo de diversele programe de finanțare pentru start-up-uri 
destinate investitorilor reveniți din diaspora, precum Innotech Repatriot, 
Diaspora Start Up etc. Aceste programe sunt forme de acordare a unor 

PROBLEMA 13

Lipsa accesului la resursele umane din diaspora
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fonduri nerambursabile (până la 100.000 de euro în cazul INNOTECH, de 
exemplu), românilor din diaspora care se întorc în România și vor să 
înceapă afaceri în anumite domenii specifice. Nu există însă nici un program 
cu focus pe inversarea fenomenului de brain drain, nici pe utilizarea resurse 
intelectuale academice din diaspora pentru problemele României. 

Una dintre problemele reale din societatea română contemporană este 
dezechilibrul informațional cauzat de accesul facil la surse de informare 
atractive, dar de calitate îndoielnică, și accesul dificil la surse de informare 
credibile și solide. Această problemă este exacerbată de “viralizarea” 
știrilor false și se manifestă pregnant și la nivelul diasporei românești, mai 
ales având în vedere că principalul canal de informare din diaspora este 
mediul online. La această răspândire a surselor îndoielnice se adaugă o 
anumită detașare și neimplicare a unei părți din diaspora, detașare cauzată 
de distanța fizică față de societatea românească. Un efect compus al 
acestori doi factori este că, adesea, singurele știri care ajung la mulți dintre 
ei sunt cele alarmiste sau de tip tabloid.  

PROBLEMA 14

Lipsa canalelor de informare a membrilor diasporei

Slaba informare și outreach-ul redus al statului către cetățenii diasporeni 
este și o problemă raportată consistent de către participanții la interviuri 
mai ales în contextul pandemiei Covid-19. Lipsa unui punct centralizat de 
informare online pentru cetățeni diasporeni, ușor de găsit și de folosit, a 
fost un punct critic raportat de respondenți precum și lipsa unei serii de 
informări recurente către cetățenii deserviți de consulate și ambasade. 
Foarte recent, problema comunicării cu privire la situații care impactează 
diaspora a fost adresată pe un palier restrâns, anume pe cel legat de 
Brexit, prin lansarea punctului centralizat de informare brexit.gov.ro. 
Acesta este însă extrem de neprietenos și se rezumă la a fi un centralizator 
al actelor normative și link-urilor instituționale, fără un demers direct de 
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Mulți dintre cetățenii români plecați în alte țări lasă în urma lor o serie de 
proprietăți ce urmează a fi administrate de alte persoane. Dacă obținerea 
unei procuri notariale care împuternicește o altă persoană să administreze 
o proprietate nu este dificilă, vânzarea sau modificarea scopului unui teren 
sau unei locuințe necesită prezența proprietarului de drept. Această 
necesitate și lipsa oferirii unor servicii online sau prin corespondență de 
către statul român face ca multe proprietăți și terenuri să fie administrate 
defectuos, lăsate în paragină sau neexploatate la potențialul lor real.

Lipsa unor programe de sprijin la nivel local din partea autorităților face ca 
locuințele părăsite sau terenurile abandonate în lipsa unor rude care să le 

PROBLEMA 16

Dificultatea administrării proprietăților din țară

explicare a procesului sau impactului asupra cetățenilor de rând a ieșirii 
Marii Britanii din Uniunea Europeană.

O problemă semnificativă atât pentru cetățenii din diaspora cât și pentru 
rudele lor din țară este distanța socială creată de actul de migrație. 
Indiferent de durata migrației, fie că este temporară sau permanentă, fie că 
este recurentă sau singulară, însăși actul de migrație crează o serie de 
efecte nedorite între emigranți și familiile lor. Membrii diasporei pot avea 
sentimente de alienare și distanțare, pot suferi de depresie sau anxietate 
din lipsa legăturii cu copii, parteneri sau părinți. În egală măsură, dependenții 
migranților pot suferi la rândul lor de o serie de afecțiuni psihice. În special 
copiii lăsați în grija altor persoane pot fi afectați, lipsa membrilor familiei 
având un efect demonstrat negativ ce se regăsește în capacitatea lor de a 
învăța sau socializa. 

PROBLEMA 15

Comunicarea și interacțiunea dificilă cu dependenții
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Din cauza lipsei de acces la informații și la unele servicii ale statului mulți 
cetățeni din diaspora ajung adesea victime ale discriminării sau exploatării. 
Statutul social al unui cetățean român plecat la muncă în străinătate este 
adesea unul inferior celui avut în țară și dependența sa de angajator sau de 
grupul apropiat de persoane îl face vulnerabil în fața abuzurilor. 
Necunoașterea limbii, lipsa unui istoric de angajare și locuire în țara de 
destinație, sosirea în țară prin migrație organizată de către un terț sau 
statutul incert de locuire sau angajare lasă adesea cetățenii plecați la 
muncă fără o serie de opțiuni care le stau la dispoziție în țară sau chiar în 
străinătate, dar în situații normale. Un exemplu concret s-a putut observa 
recent odată cu închiderea economiei din țările clasice de destinație pentru 
imigranți români, închidere care a lăsat un număr foarte mare de persoane 
fără loc de muncă sau bani destui pentru plătirea chiriei. Efectul a fost unul 
de vulnerabilizare instantanee, cu un număr ridicat de persoane neputând 
să-și permită nici măcar repatrierea în lipsa unor economii.

Problema este una cu atât mai gravă cu cât protecția drepturilor cetățenilor 
din străinătate esta una din direcțiile strategice ale Planului de politici publice 
din programul de guvernare și ale Strategiei pentru Românii de Pretutindeni 
(2017-2020).

PROBLEMA 17

Protecția drepturilor cetățenilor din diaspora este deficitară

administreze să se deterioreze. O situație la fel de frecventă este cea a 
abandonării locurilor de veci, caz reglementat prin Legea 102 din 2014 
privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare. Administratorii 
cimitirului pot retrage dreptul de folosință a locurilor de înhumare 
titularilor, după o informare prealabilă, dacă aceștia au părăsit sau 
neîngrijit un loc de veci pe o perioadă mai mare de doi ani sau dacă nu 
și-au plătit taxele în condițiile prevăzute de contract și pot concesiona acel 
loc altcuiva.
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Cu excepția programelor organizate de institutele culturale românești  și a 
activităților ocazionale derulate de instituțiile statului român în țările în care 
se află cetățeni români, toate evenimentele de consolidare comunitară au 
loc la inițiativa grupurilor locale sau a organizațiilor neguvernamentale din 
oraș sau regiune. De cele mai multe ori, în țările cu comunități numeroase 
de români, aceștia au obiceiul de a se organiza spontan, singuri, pentru a se 
reconecta cu alți vorbitori de limba română.  Din analiza grupurilor de social 
media ale românilor se poate observa că printre preocupările lor se află, de 
exemplu, necesitatea de a găsi profesori buni de limba română pentru copiii 
care la școală vorbesc și învață doar în limba statului în care locuiesc sau în 
alte limbi de circulație nternațională, dar și nevoia de a accesa produse 
create de branduri românești sau conținut românesc din sfera culturală sau 
de divertisment. Un alt subiect frecvent în discuțiile din comunitate este 
căutarea de prestatori de servicii de tipul meșterilor, al instalatorilor, al 
constructorilor, al bonelor, al profesorilor de materii de bază sau menajere, 
cei care solicită fiind foarte specifici în cerința lor ca aceștia să fie români.

PROBLEMA 19

Lipsa diversității programelor de consolidare a identității
culturale sau a programelor comunitare în țările de reședință

Una dintre problemele recurente ale cetățenilor din diaspora o reprezintă 
atitudinea față de statul român. Majoritatea covârșitoare a persoanelor 
intervievate au menționat o neîncredere în instituțiile statului, în grupurile 
politice și o lipsă acută de comunicare cu ambele. Din cauza acestei 
neîncrederi, cetățenii preferă să nu interacționeze cu statul român ceea ce 
se adaugă la factorii de amplificare a multor probleme instituționale, cum ar 
fi subraportarea numărului de cetățeni, subreprezentarea diasporei, 
problemele cu procesul de vot din diaspora etc. 

PROBLEMA 18

Lipsa de încredere în instituțiile statului
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Diaspora HUB

Un singur loc pentru toate informațiile necesare
pentru românii din diaspora
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DESPRE SOLUȚIE

Una dintre problemele reale din societatea română contemporană este 
dezechilibrul informațional cauzat de accesul facil la surse de informare atractive 
de calitate îndoielnică și accesul greu la surse de informare de calitate. Diaspora 
Hub își propune să fie portalul prin care cetățenii români care trăiesc în afara 
granițelor țării să aibă acces într-un singur loc la toate informațiile de care au 
nevoie pentru a putea menține contactul cu instituțiile statului român și a 
beneficia de drepturile lor cetățenești. Prin intermediul unei platforme unice, orice 
român poate naviga spre diferite module informaționale care să îl ajute să își 
găsească răspunsurile de care are nevoie cu ajutprul unor arbori decizionali și cu 
ghiduri simple și intuitive. Interfața modulară va permite extinderea proiectului în 
timp și conectarea sa cu alte soluții dezvoltate de instituțiile publice sau alți actori 
care deservesc diaspora.

Disponibilitatea unei surse de informare permanente, oficiale, pentru cetățenii 
din diaspora care au nevoie de date și ghiduri atât pentru interacțiunea cu 
statul român cât și pentru comunicarea cu alte comunități din diaspora;
O centralizare eficientă a datelor relevante pentru cetățenii din diaspora;
Informație actualizată și accesibilizată pentru toți cei interesați;
O soluție scalabilă, simplu de menținut și un canal permanent de comunicare 
între cetățean și stat.

SCHIMBĂRI



Info diaspora

Acces la serviciile oferite de instituțiile statului român
pentru cei din diaspora
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DESPRE SOLUȚIE

O problemă recurentă a românilor din diaspora este lipsa accesului facil la diverse 
servicii oferite de instituțiile statului român. O suită de servicii administrative, de 
la emiterea actelor de identitate și călătorie până la autentificarea înscrisurilor și 
alte servicii de notariat sunt oferite exclusiv prin ambasadele și consulatele 
statului român. Info Diaspora simplifică interacțiunile cu autoritățile și oferă 
informații pentru situațiile în care cetățenii care nu mai locuiesc în România au 
nevoie de asistența instituțiilor românești printr-o suită de arbori decizionali și 
ghiduri digitale. Dincolo de relația cu consulatele și ambasadele care a început să 
fie facilitată prin serviciul e-consulat.ro, există numeroase alte puncte de 
interacțiune și servicii în raport cu autoritățile locale și centrale din țară cu care 
cetățenii trebuie să vină în contact.

Crearea unui canal de comunicare și informare pentru cetățenii din diaspora;
Punct de referință pentru toate informațiile relevante pentru cetățenii români 
stabiliți în străinătate;
Digitalizarea serviciilor oferite de statul român către cetățeni.

SCHIMBĂRI



Sprijin Diaspora

Consolidarea comunităților de români din diaspora
și facilitarea sprijinului în situații de urgență
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DESPRE SOLUȚIE

Orice cetățean român care locuiește în străinătate care într-un context dificil sau 
într-o situație de urgență are nevoie de ajutor, poate găsi, cu ajutorul unui 
chestionar simplu în care configurează ce nevoi are, ajutor specific din partea 
grupurilor informale sau organizațiilor neguvernamentale înscrise în platformă. 
Mecanismul construit pune în legătură comunitățile de români pentru a-i aduce 
împreună și a-i ajuta să se sprijine în momente critice. Soluția curentă reunește 
deja peste 450 de grupuri de inițiativă, asociații și grupuri de sprijin care au oferit 
ajutor pe durata pandemiei Covid-19 pentru cetățenii români care au nevoie de 
medicamente, mâncare, sprijin financiar, traduceri sau adăpost. În condiții 
normale, Sprijin Diaspora acționează ca un centru care facilitează comunicarea, 
solicitarea și oferirea de servicii în interiorul comunității de români din țările în care 
se află aceștia. De exemplu, o persoană cu pregătire didactică ar putea oferi lecții 
de limbă română pentru copiii din comunitate sau unele persoane pot organiza 
mici evenimente recurente pentru tineri sau pentru românii care se află departe 
de casă.

Existența unui mecanism funcțional de sprijin intracomunitar pentru grupurile 
de români din străinătate;
Crearea unui canal de comunicare și de schimb de servicii pentru cei din 
diaspora și consolidarea comunităților locale;
Creșterea coeziunii între membrii comunităților prin integrarea mai ușoară a 
noilor veniți.

SCHIMBĂRI



Înapoi Acasă

Informații și resurse
pentru cei care vor să revină în România
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DESPRE SOLUȚIE

Pentru mulți dintre românii plecați din țară decizia relocării a fost una necesară și 
clar motivată, în ciuda confruntării cu necunoscutul. Întoarcerea acasă poate fi o 
perspectivă la fel de marcată de incertitudine, mulți dintre cei din diaspora neștiind 
dacă odată întorși își vor putea asigura aici un nivel mulțumitor al calității vieții. 
Înapoi Acasă le oferă informații și resurse care le sunt necesare celor care 
intenționează să se întoarcă - locuri de muncă, oportunități de carieră, informații 
practice privind costul vieții, obținerea de documente etc. Rolul platformei este de a 
sprijini un proces sănătos de reintegrare și de a pune la dispoziția celor care au 
nevoie ghiduri simple de înțeles și urmărit pentru a se adapta cât mai repede acasă.

Digitalizarea informației și accesibilizarea sa într-o platformă simplu de folosit 
de orice cetățean;
Centralizarea categoriilor de informații relevante cu privire la traiul, educația și 
munca în România, prin informații localizate și explicate;
Interconectarea cu alte sisteme de suport sau servicii digitale relevante 
reintegrării. 

SCHIMBĂRI



Echivalare Studii

Fluxuri simple pentru echivalarea
diplomelor internaționale
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DESPRE SOLUȚIE

O problemă de nișă, dar cu un impact semnificativ este dificultatea echivalării 
diplomelor pentru cetățenii români care au studiat în străinătate. Orice diplomă 
internațională, împreună cu dizertația aferentă trebuie să fie depuse la Centrul 
Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor unde aceasta trece printr-un 
proces anevoios și de durată până în momentul recunoașterii și implică nevoia de 
cooperare și cu instituții terțe. Acest proces încetinește reintegrarea pe piața 
muncii pentru mulți absolvenți întorși în țară și pune piedici pentru copiii care se 
înscriu în sistemul de învățământ pentru continuarea studiilor. Soluția propusă 
facilitează accesul la informații și simplifică procedurile de echivalare pentru 
cetățeni și instituție deopotrivă cu ajutorul unor arbori decizionali și ghiduri 
digitale adaptate pentru publicuri distincte.

Simplificarea accesului la informație pentru cetățenii care au nevoie de ajutor în 
interacțiunea cu instituțiile responsabile de echivalarea diplomelor;
Accesibilizarea procedurilor de echivalare și centralizarea informațiilor 
relevante.

SCHIMBĂRI



ÎnAfară

Soluție digitală de informare sau integrare
pentru orice cetățean român

care călătorește sau se stabilește în altă țară
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DESPRE SOLUȚIE

În majoritatea statelor, autoritățile pun la dispoziția cetățenilor lor informații 
complete și utile care să îi ajute în momentul în care părăsesc țara, fie pentru 
călătorii de relaxare, deplasări și rezidență temporară în alte state precum și 
migrarea permanentă. Astfel că dintr-un punct unic de acces orice cetățean poate 
să afle toate detaliile esențiale despre viitorul loc în care va pleca. De la informații 
referitoare la legislație, educație, servicii publice, informații despre taxe și 
impozite locale, reguli de călătorie, servicii medicale etc, toate aceste detalii sunt 
puse la dispoziția oricărei persoane. ÎnAfară este o platformă de centralizare și 
standardizare de informații pentru orice persoană care plănuiește o călătorie sau 
mutarea temporară sau permanentă într-un alt stat. În plus, aplicația pune 
cetățeanul în contact cu serviciile consulare din statul în care se află în tranzit sau 
ca rezident. 

Accesibilizarea informațiilor esențiale care stau la dispoziția fiecărui cetățean 
care va călători în alt stat, indiferent de scopul său;
Pregătirea populației pentru relocare și menținerea la zi a informațiilor relevante 
despre restricții de călătorie sau recomandări în vigoare pentru toate statele.

SCHIMBĂRI

Soluție care poate fi implementată doar cu participarea administrației centrale



Keep in Touch

Rețea de suport și intervenție
pentru rudele românilor din diaspora
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DESPRE SOLUȚIE

O situație pe care pandemia Covid-19 a agravat-o considerabil o reprezintă lipsa 
unui sistem de suport pe care să îl poată accesa cei din străinătate pentru a avea 
grijă de cei rămași acasă. De multe ori, părinții celor care au plecat au nevoie de 
sprijin în situații dificile, unii dintre ei locuiesc în zone greu accesibile iar copiii lor 
nu au un serviciu prin care să se asigure că aceștia sunt în siguranță. Keep In 
Touch este o soluție digitală care pune în contact persoanele din diaspora care au 
rude în România cu un serviciu care le permite să trimită o persoană de încredere 
la casa rudelor pentru a se asigura că sunt bine, a le ajuta în situații de urgență 
sau când pierd contactul cu ele. Sistemul funcționează pe bază de solicitare 
punctuală, dar poate fi extins și într-un mecanism de asistență recurentă pentru 
cazuri particulare. Odată ajuns la destinația indicată, cel care presetează acest 
serviciu are obligația de a încărca în sistem imagini și informații despre persoana 
vizitată și situația curentă a acesteia.

Românii din diaspora vor avea la îndemână un mecanism de suport pentru a 
avea grijă de cei dragi rămași acasă;
Persoanele vulnerabile pot fi ajutate de rudele lor chiar și de la distanță și pot 
apela la un serviciu de sprijin dedicat lor. 

SCHIMBĂRI



ePovești 

Aplicație online dedicată părinților departe de casă
și conservării basmelor românești



55

CODE4.RO/PUTEM

DESPRE SOLUȚIE

ePovești este o aplicație dedicată părinților care se află la distanță față de copiii 
lor, în care vor găsi o suită de povești adaptate mediului digital pe care le pot citi 
într-un video call acestora. Au existat și alte soluții similare dezvoltate în 
România, care au avut foarte mult succes în rândul românilor din diaspora însă ele 
nu mai sunt accesibile. Aplicația ajută la conectarea familiei prin activități creative 
pentru cei mici și ajută părinții să păstreze o legătură în mod facil cu aceștia. De 
asemenea, prin aplicație pot fi revitalizate cele mai frumoase povești și basme 
românești care ajută la păstrarea acestor creații vii pentru cât mai multe generații.

Părinții și copiii împart un canal de comunicare inedit care contribuie la 
creșterea calității timpului petrecut împreună;
Păstrarea poveștilor românești cu tradiție și asimilarea lor de cât mai multe 
generații;

SCHIMBĂRI



RoConect

Platformă de conectare a tinerilor
din familii de origine română cu România
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DESPRE SOLUȚIE

Urmărind modelul aplicat în alte state cu diasporă numeroasă, RoConect este o 
soluție dedicată tinerilor din familii românești care au avut foarte puțin contact cu 
România, dar care își doresc să o descopere și să intre în contact cu spațiul social 
și cultural din care provin membrii familiei lor. Platforma le oferă informații într-un 
registru adaptat specificului lor, le pune la dispoziție recomandări de petrecere a 
vacanțelor pe teritoriul țării, precum și oportunități de internship, practică și 
voluntariat în România.

Crearea unui mecanism accesibil prin care tinerii care provin din familii de 
origine română pot să descopere informații despre România și pot identifica 
oportunități de interacțiune cu țara.

SCHIMBĂRI



Brain Gain

Transformarea fenomenului de brain-drain
într-unul de brain-gain
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DESPRE SOLUȚIE

Majoritatea românilor din diaspora au plecat fie la studii fie la muncă și un număr 
mare dintre aceștia s-au stabilit în străinătate. Acest lucru înseamnă o reducere 
de capital uman la nivelul României, care pierde acces la o serie de resurse 
intelectuale calificate și specializate. Nu există nici un program național de 
conectare a acestor resurse cu nevoi din România, dincolo de diversele programe 
de finanțare pentru start-up-uri destinate investitorilor reveniți din diaspora. 
Brain Gain este platforma prin care experții români din diaspora se pot conecta 
pentru a colabora cu omologii lor din România și se fac disponibili pentru a fi 
consultați de către mass media, ONG-uri și instituții publice în capacitatea lor 
profesională.

Cartografierea și accesarea resurselor umane specializate din diaspora;
Transformarea fenomenului de brain-drain într-unul de brain-gain;
Facilitarea transferului de know-how din diaspora spre România;
Crearea unui canal de comunicare funcțional între instituțiile publice, mediul 
academic și mediul ONG din România și specialiștii români din mediul 
academic din diaspora;
Crearea unui mecanism prin care românii plecați și stabiliți în alte țări pot 
contribui la dezvoltarea României prin implicarea în proiecte de substanță cu 
impact pe termen lung alături de omologii lor din țară.

SCHIMBĂRI



Bine Acasă

Donații și sprijin din diaspora
pentru dezvoltarea regională a României
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DESPRE SOLUȚIE

De multe ori, ”acasă” este mai specific decât ”în România” pentru cei plecați peste 
hotare. Odată stabiliți în noua țară, românii și-ar dori să contribuie la dezvoltarea 
României, dar și mai mult la dezvoltarea orașului sau satului lor natal. Pentru 
aceștia este foarte greu să identifice organizațiile locale cu impact la nivel regional 
sau în comunități specifice ca urmare a lipsei acestor informații publicate simplu și 
deschis ca ei să le poată analiza și apoi susține după preferințe. Bine Acasă este o 
platformă de donații de la cetățenii din diaspora pentru sprijinirea acțiunilor 
derulate de ONG-uri locale în comunitatea de unde provin. Soluția digitală este un 
website responsive care permite transferul de fonduri simplu și ușor și ajută 
cetățenii să se informeze despre ONG-urile și programele locale din regiunile de 
interes.

Crearea unui mecanism de finanțare prin care donatorii din diaspora pot să 
transfere fonduri direct către organizațiile cu acoperire locală, care contribuie 
la programe eficiente în orașele lor de origine;
Creșterea notorietății organizațiilor neguvernamentale locale.

SCHIMBĂRI
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OBIECTIV 1: FĂRĂ VIOLENȚĂ ACASĂ

OBIECTIVE PROIECTATE

Sunrise - Software de 
management de caz pentru ONGuri
Date centralizate și sistem digital de 
referire a cazurilor de violență domestică

Sunshine - Software de 
management de caz integrat
Colectare eficientă de date, comunicare 
securizată între instituții și management 
digital de caz de violență domestică

Hub Violență Domestică
Platformă-ghid pentru orice persoană 
care are nevoie de servicii sau informații 
cu privire la cazuri de violență domestică

Banca de Resurse
Platformă de gestionare și alocare de 
resurse pentru victimele violenței

Incognito Escape
Canal digital securizat de raportare a 
cazurilor de violență domestică

Website Chatbot
Informație consolidată, accesibilă 
permanent pe canalele sociale

Vorbesc:
helpline psihologic gratuit
Consiliere psihologică online gratuită 
pentru victime, martori sau agresori

Support Community
Forum securizat și anonim pentru discuții 
pe subiectul violenței domestice

Widget Hub Violență Domestică
Librărie de widget-uri pentru toate 
website-urile cu informații pentru victime

Daily Assessment Kit - școli
Instrument de evaluare și prevenție a 
potențialelor cazuri de violență 
domestică pentru școli

Daily Assessment Kit - angajatori
Instrument de evaluare și prevenție a 
potențialelor cazuri de violență 
domestică pentru companii și organizații

Personal Assessment Kit-couples
Instrument de evaluare și prevenție a 
potențialelor cazuri de violență 
domestică pentru cupluri

Violența Domestică Media Kit
Ghid interactiv dedicat jurnaliștilor pentru 
o raportare corectă despre cazurile de 
violență domestică

Anger Management
Aplicație de management a furiei pentru 
agresori



OBIECTIV 2: DIASPORA MAI APROAPE DE CASĂ

Diaspora Hub
Un singur loc pentru toate informațiile 
necesare pentru românii din diaspora

Info Diaspora
Acces la serviciile oferite de instituțiile 
statului român pentru cei din diaspora

Sprijin Diaspora
Consolidarea comunităților de români din 
diaspora și facilitarea sprijinului în situații 
de urgență

Înapoi acasă
Informații și resurse pentru cei care vor 
să revină în România

Echivalare Diplome
Fluxuri simple pentru echivalarea 
diplomelor internaționale

Keep in Touch
Rețea de suport și intervenție pentru 
rudele românilor din diaspora

ePovești 
Aplicație online dedicată părinților 
departe de casă și conservării basmelor 
românești

ÎnAfară
Soluție digitală de informare sau 
integrare pentru orice cetățean care 
călătorește sau se stabilește în altă țară

RoConect
Platformă de conectare a tinerilor din 
familii de origine română cu România

Bine Acasă
Donații și sprijin din diaspora pentru 
dezvoltarea regională a României

Brain Gain
Transformarea fenomenului de 
brain-drain într-unul de brain-gain
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OBIECTIVE VIITOARE

OBIECTIV 3: INCLUZIUNE PENTRU PERSOANELE LGBTQ+

Au trecut doar 20 de ani de când statul român pedepsea cu închisoarea relațiile de 
dragoste dintre persoanele de același sex. De atunci și până acum, societatea civilă 
luptă continuu pentru drepturilor și libertăților persoanelor LGBTQ+.

Începe în martie 2021

OBIECTIV 4: FĂRĂ DISCRIMINARE ÎMPOTRIVA ETNIEI ROME

Discriminarea etnică a romilor este unul din principalele obstacole pentru integrarea 
lor în societate ca cetățeni cu drepturi depline, iar oferirea de șanse egale reprezintă o 
problemă structurală și istorică a României.

Începe în martie 2022

Deși lucrurile se îmbunătățesc într-un ritm lent, acceptarea și integrarea lor încă 
reprezintă o problemă în spațiul public, iar consecințele au un impact sever pentru 
membrii comunității, dar și pentru întreaga societate.

Ne uităm atent la fenomenul discriminării pe criterii de orientare sexuală și identitate 
de gen în vederea dezvoltării unor soluții de tehnologie civică menite să sprijine 
aceste comunități.

Nu putem avea o țară sănătoasă și prosperă decât dacă toți cetățenii ei sunt acceptați, 
sprijiniți și au acces la toate șansele posibile de dezvoltare. Din păcate, problemele 
generale ale societății românești sunt acutizate în cazul minorității rome, iar 
discriminarea duce la excluderea unor membri care pot aduce valoare întregii societăți.

Audităm toate aceste probleme și aducem în fața publicului larg soluții care sprijină 
integrarea comunității rome în colectivitate.

OBIECTIV 5: ȘANSE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Infrastructura României în ceea ce privește persoanele cu dizabilități este una 
deficitară, așa că îmbunătățirea calității vieții acestei categorii sociale defavorizate 
este un proces complicat și lent.

Începe în martie 2023
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Spectrul dizabilităților este unul larg, iar lipsurile și atitudinile cu care aceștia se 
confruntă îi împiedică să trăiască într-un mediu sigur, tolerant și prietenos.

Trebuie să construim o țară, comunități și orașe accesibile tuturor, motiv pentru care 
ne îndreptăm atenția către persoanele care suferă de dizabilități variate și relația 
dintre acestea și modul în care le sunt, sau nu, facilitate anumite procese.

OBIECTIV 6: O VIAȚĂ BUNĂ PENTRU COPIII ABANDONAȚI

În România, problema abandonului și a instituționalizării copiilor reprezintă o lungă 
luptă de a oferi o șansă la familie copiilor abandonați. Studiile arată că abandonul în 
primii ani după naștere poate duce la dificultăți din punct de vedere al dezvoltării 
emoționale și comportamentale pe tot parcursul vieții.

Începe în martie 2024

OBIECTIV 7: FĂRĂ TRAFIC DE PERSOANE

România rămâne o sursă primară de victime ale traficului în scopuri sexuale și de 
muncă, aspect ce ne-a plasat pe locul I într-un clasament ce vizează țările din Europa.

Începe în martie 2024

Toți avem nevoie de ancora unei familii în viața noastră. Însă pentru cei care la început 
de drum nu au parte de ea, întreaga comunitate trebuie să constituie sprijinul necesar 
în lipsa unei familii. Susținem și dezvoltăm activ soluții tehnologice care să poată 
ameliora calitatea vieții și dezvoltarea acestora.

În timp ce datoria de bază a oricărei comunități este să ofere și să apere siguranța 
membrilor ei în fața oricăror amenințări, victimele traficului de persoane nu sunt 
protejate, iar eforturile de combatere a acestui fenomen sunt prea puțin semnificative.

Urmărim indicatori de trafic de persoane în rândul comunităților vulnerabile și 
modalități prin care împreună, prin intermediul tehnologiei, putem stopa creșterea 
numărului de victime, dar și construi pârghii pentru ocrotirea acestora.
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Un program al

Susţinut de

Bine ai venit în Civic Labs,
locul în care tratăm
România cu inovaţie.

România are multe probleme, toate importante și pe care nu le putem 
rezolva de pe o zi pe alta. În loc să ne oprim și să nu mai încercăm, în Civic 
Labs ne propunem să încercăm mai bine. Îndrăznim să numim inovație 
lucruri care nu par explicit legate de tehnologie, precum cercetarea și 
validarea problemelor, dar care încă sunt prea rar întâlnite și fără de care 
nu se mai poate continua. Ai în față un program care privește într-un mod 
nou nevoile reale ale societății și care va atrage cu sine un mod mai bun de 
a pune tehnologia la dispoziția societății civile, dar și un mod mai bun de a 
face CSR.



Un program al

Susţinut de

Sponsor de domeniu - Care



Ci  ic Labs

Putem  să construim o Românie mai bună împreună


