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„Atenţia faţă de Diaspora, o prioritate!”
Klaus Iohannis, Preşedintele României
Preocuparea Preşedintelui României pentru românii din afara graniţelor
a creat noi premise pentru acordarea de facilităţi în relaţia cu statul, printre care:
• Servicii consulare online;
• Finanţări cu reguli simplificate şi depunere online a dosarelor;
• Proceduri simplificate de recunoaştere a diplomelor;
• Măsuri pentru copiii rămaşi singuri acasă;
• Ghid de reîntoarcere;
• Primă de instalare înapoi în ţară;
• Fonduri pentru antreprenori;
• Plata taxelor online cu card străin;
• Aplicaţie online despre traficul la frontiere, etc.

*
http://www.presidency.ro/ro/angajamente/diaspora

SERVICII CONSULARE
E-Consulat.ro ………………………………….………...…………...………...……
Aveţi acum posibilitatea depunerii online a cererilor pentru servicii consulare
referitoare la cetăţenie, documente de călătorie, acte de stare civilă, acte notariale, etc.
www.econsulat.ro

……...………...……………...………...…………...Sesiuni de finanţare.
S-a creat o nouă platformă online cu reguli simplificate pentru sesiunile de finanţare a
programelor, proiectelor sau acţiunilor dedicate românilor de pretutindeni. Finanţările se
acordă pentru proiecte care promovează limba și identitatea română și pentru sprijinirea
mediului asociativ.
www.dprp.gov.ro

Centre Comunitare Româneşti…………….……..………...………...………
S-a legiferat înfiinţarea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate, cu scopul
promovării culturii, istoriei, tradiţiilor, păstrării identităţii lingvistice şi întăririi coeziunii în
comunităţile de români în~ statele în care sunt înregistrați la misiunile diplomatice ale
României cel puțin 5.000 de cetățeni români.
www.cdep.ro

. ………...………...………………………………….Centre de informare.
S-au deschis 2 noi centre de informare ale României la Bălți (Rep. Moldova) şi Ismail
(Ucraina), cu scopul de a contribui în mod semnificativ la procesul de extindere a prezenţei
limbii române și de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti în regiune.
www.mae.ro

Consiliul Românilor de Pretutindeni…………………...………...…………..
Parlamentul a avizat funcţionarea Consiliului Românilor de Pretutindeni, care va furniza
informații, analize și propuneri Parlamentului, Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și
celorlalte instituții, pentru promovarea inițiativelor legislative referitoare la românii de
pretutindeni, precum şi realizarea și aplicarea programelor destinate comunităților românești.
www.cdep.ro

RECUNOAŞTEREA STUDIILOR
…………...……………..…..Recunoaşterea titlurilor academice.
S-a simplificat procedura de recunoaştere a titlurilor academice obţinute în
străinătate (diplomele de studii de nivel licență, master, doctorat, postuniversitar,
dar şi calitatea de conducător de doctorat sau funcţiile didactice ocupate în
învăţământul superior din străinătate).
www.cnred.edu.ro

Studii în România………………….…………………………...………...…………
S-au alocat locuri fără plata taxelor de școlarizare şi burse în învăţământul preuniversitar şi
superior de stat şi particular din România pentru românii de pretutindeni.
www.edu.ro

COPII SINGURI ACASĂ
…

……………...……………….….………………….……….Recomandări.
Grupul de Lucru Interinstituţional dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă
în străinătate a realizat un Raport prin care se propun măsuri concrete pentru
îmbunătăţirea vieţii acestor familii.
www.presidency.ro

REÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ
Ghid de reîntoarcere……………………………………...………...……………
S-au clarificat paşii pe care trebuie să îi urmeze cei care vor să se întoarcă în ţară:
reînnoirea actelor de identitate și călătorie, înmatricularea autoturismelor, repatrierea
bunurilor, drepturile sociale și medicale, etc.
www.dprp.gov.ro

...………...…………………………………………Primă de instalare.
Se oferă o primă de instalare neimpozitabilă de 12.500 de lei pentru românii din afara
graniţelor care se întorc şi se angajează în România.
www.mmuncii.ro

ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI
Diaspora Start-Up………………………………………...………...………………
Sunt disponibile fonduri europene pentru proiecte antreprenoriale pentru românii care se
întorc în tara şi îşi deschid o afacere.
www.fonduri-ue.ro

…...………...………………………………………………AgroDiaspora.
Există finanţări pentru activităţi agricole (ferme de legume, livezi, plantaţii, animale,
etc.) şi non-agricole (olărit, brodat, etc.) desfăşurate în România.
www.pndr.ro

Diaspora Business Summit………………………………...………...…………
Încurajarea conectării antreprenorilor de top din Diaspora cu cei din România.
www.repatriot.ro

FACILITĂŢI FISCALE ŞI LEGALE
………...……...……………………………….……………….………Ghid fiscal
S-a clarificat situaţia obligaţiilor fiscale ale românilor din Diaspora.
www.mfinante.gov.ro

Ghiseul.ro………….………………………….………………………….………………
Puteţi plăti online taxele şi impozitele (şi amenzile auto), inclusiv cu un card emis de o bancă
din afara României.
www.ghiseul.ro

……………….……………….…….………………………Ghidul lucrătorului.
S-au adus clarificări despre cum se poate lucra legal în afara ţării şi drepturile lucrătorilor
români.
www.dprp.gov.ro

IMPLICARE CIVICĂ ŞI DEBIROCRATIZARE
Vot prin corespondenţă………….……………………….…………………….…
Există acum posibilitatea exercitării votului prin corespondenţă.
www.roaep.ro
……………….…………………………Transparenţă şi consultări publice.
S-a înlesnit implicarea cetăţenilor în deciziile autorităţilor (prin participarea la consultările
publice) şi transparenţa informaţiilor de interes public.
www.dialogcivic.gov.ro

Debirocratizare……….………………………….………………….…………………
S-a lucrat la debirocratizarea sectorului public prin renunţarea la copiile legalizate notarial şi
acceptarea documentelor transmise în format electronic, etc.
www.maisimplu.gov.ro

MOBILITATE
……….……………………..…………Eliminarea vizelor pentru Canada.
Se va putea călători fără vize în Canada începând cu 1 decembrie 2017.
www.mae.ro

Trafic la frontieră pe aplicaţie online ……….………….……………………
Există posibilitatea de a evita aglomeraţia la frontierele ţării prin accesarea unei aplicaţii online
care prezintă media timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a graniţelor României.
www.politiadefrontiera.ro

*
Informaţiile de mai sus sunt accesibile şi la:
www.presidency.ro/ro/angajamente/diaspora

