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MULȚUMIRI	

Pa data de 15 septembrie 2015, Fundația CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și 
Absolvenților Români) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), cu sprijinul Administrației 
Prezidențiale, au organizat, la Palatul Cotroceni conferința „SMART Diaspora 2020+: Cum valorificăm 
potențialul strategic al diasporei românești?”. Realizat în urma acestei conferințe, raportul de față își 
dorește să structureze principalele propuneri analizate în cadrul celor trei grupuri de lucru constituite 
post-eveniment, în jurul a trei obiective strategice: 

1.  Repatriere și dezvoltarea României; 

2.  Activarea diasporei pentru consolidarea influenței României peste hotare; 

3. Diaspora civică și politică: încurajarea implicării diasporei în viața civică și politică a României. 

Dorim pe această cale să mulțumim persoanelor care și-au manifestat interesul de a susține acest 
demers prin implicarea directă în cele trei grupuri de lucru, oferind propuneri ce vor putea fi analizate 
în cele ce urmează, precum și celor care au ales să ne transmită, punctual, anumite sugestii pentru 
realizarea acestui material.  

Ținem, în egală măsură să mulțumim Administrației Prezidențiale și doamnei Consilier de Stat Sandra 
Pralong pentru deschiderea de a găzdui și coordona alături de Fundația CAESAR și LSRS, conferința 
« SMART Diaspora 2020+ », precum și pentru atenția personală acordată realizării acestui material, ca 
document de plecare pentru o serie de proiecte viitoare destinate românilor de pretutindeni și mediului 
asociativ cu o puternică prezență în Diaspora.  

În încheiere, întreaga echipă executivă a Fundației CAESAR dorește să mulțumească celor trei membri 
fondatori ai Fundației pentru sprijinul constant oferit, precum și pentru ca au făcut posibilă atât 
realizarea conferinței, cât și realizarea acestui material care supune publicului larg o serie de propuneri 
concrete pentru realizarea unui parteneriat durabil pentru viitor. Bazat pe o colaborare strânsă între 
românii de pretutindeni și instituțiile publice abilitate, acest parteneriat este realizat în beneficiul 
economic, social și politic al României și al românilor din țară și din străinătate. 
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SINTEZĂ 
 

Prin realizarea conferinței „SMART Diaspora 2020+: Cum valorificăm potențialul strategic al diasporei 
românești” Fundația CAESAR și LSRS, cu sprijinul Administrației Prezidențiale au lansat public 
cetățenilor români din diaspora invitația de a se implica în elaborarea unor propuneri și direcții de 
acțiune concrete, ce vor fi prezentate public în cursul anului 2016.  

Astfel, acest prim document reprezintă feedback-ul primit de membrii echipei de proiect, în prima parte 
a anului 2016, de la participanții înscriși în cele trei grupuri de lucru.  

Profilul persoanelor care au contribuit la realizarea acestui raport 

O mare parte a propunerilor au venit din rândul persoanelor înscrise în cele trei grupuri de lucru fie în 
timpul conferinței, fie în perioada imediat următoare publicării comunicatului de presă pe canalele 
media aferente Fundației CAESAR, respectiv LSRS. Persoanele care au contribuit activ la realizarea 
propunerilor redate în cele ce urmează au vârste cuprinse între 21 și 50 de ani, iar media anilor petrecuți 
de aceste persoane în străinătate este de cinci ani.  

Structura 

Raportul emite nouă direcții generale de lucru, fiecare dintre acestea fiind însoțite de o serie de proiecte 
ce pot fi implementate în diaspora pe termen scurt și mediu.  

Directive generale au fost atent construite pentru a crea o nouă dinamică între românii de pretutindeni 
și instituțiile statului român abilitate în acest domeniu, dinamică ancorată într-o profundă schimbare de 
percepție și abordare a problematicii diasporei românești.  

Direcțiile generale propuse trasează liniile prioritare care sprijină promovarea în dublu sens a valorilor 
comune în jurul cărora românii de pretutindeni se unesc indiferent de origine, sex, religie, vârstă, 
pregătire profesională sau academică.  

Principala provocare a fost aceea de a identifica soluții care pot fi implementate pe termen scurt și 
mediu pentru a încuraja cetățenii români din afara granițelor țării să iasă din logica stereotipurilor și 
reticenței, moștenite din perioada comunistă, deseori încă atribuite modului de organizare și funcționare 
a instituțiilor statului român din diaspora.  

Așadar, scopul acestei lucrări este acela de a pune o primă piatră la temelia unei ample și puternice 
construcții ulterioare, un veritabil parteneriat pentru viitor, care să reunească într-o voce puternică 
românii de pretutindeni.   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SECȚIUNEA 1 

Bazat pe un demers empiric, studiul de față își propune să depășească în acest fel piedica impusă de 
lipsa informațiilor teoretice, exacte, esențiale pentru realizarea unei analize complexe asupra pluralității 
configurațiilor specifice conceptului și a impactului pe care diaspora românească îl exercită atât asupra 
țării de origine, cât și asupra țării gazdă.  

Regretabila lipsă a unei cartografieri a diasporei românești limitează în acest moment posibilitățile de a 
realiza o evaluare completa și complexă, esențială pentru identificarea principalelor competențe pe care 
România le exportă anual. 

În acest sens, Gérard-François DUMONT dezvoltă un subiect sensibil în articolul « Diasporele, noi 
actori geopolitici » vorbind despre un  « dublu sentiment identitar, biteritorial » specific cetățenilor care 
trăiesc în afara țării de origine, atașați, în mod egal, atât valorilor țării de reședință, cât și celor specifice 
țării de origine. Plecând de la această observație și de la implicațiile sale am considerat utilă o abordare 
multisectorială care să aducă în prim plan pilonii pe care cetățenii români de pretutindeni își construiesc 
viața de zi cu zi « aici » și « acolo »: educație și cultură, economie, social. 

Punând accentul pe capitalul uman, pe realizarea unor parteneriate puternice care să dezvolte 
cooperarea dintre România și țările gazdă, dar și pe identificarea unor soluții diverse de finanțare, am 
atașat celor trei obiective generale o serie de proiecte care vor fi redate în Secțiunea 2.  
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Obiectivul strategic nr. 1: Repatriere și dezvoltarea României 

Nr. DIRECȚII ACȚIUNI IMPLEMENTARE

1 COMUNITĂȚI	DE	
CERCETĂTORI	

Recenzarea	 comunității	 de	 profesori	
universitari	 și	 cercetători	 romani	 stabiliți	 in	
străinătate;	
Crearea	 unei	 baze	 de	 date,	 accesibilă	 celor	
interesați	de	consultarea	sa,	care	să	cuprindă		
reprezentanți	 ai	 diasporei	 științi?ice	 care	 se	
a?lă	în	spații	de	cercetare	la	nivel	înalt;	
Realizarea	 unor	 statistici	 anuale	 care	 sa	
urmărească	 îndeaproape	 fenomenul	
migrației	academice	și	științi?ice.

Instituțiile	publice	
specializate,	
universități,	institute	
de	cercetare,	
universități	
alternative	etc.

2 FACILITAREA	
REÎNTOARCERII	

Facil itarea	 recrutări i	 prioritare	 în	
universitățile	 și	 institutele	 de	 cercetare	
românești	a	celor	mai	talentați	cercetători;	
Oferirea	posibilității	de	a	colabora	pe	durată	
scurtă,	 punctual	 pe	 un	 proiect,	 lunar,	
semestrial,	anual	pentru	cercetătorii	români	
din	diaspora;	
Încurajarea	 dezvoltării	 în	 România	 a	
învățământului	universitar	alternativ.	
Încurajarea	 întoarcerii	 celor	 mai	 talentați	
cercetători	români	din	diaspora	prin	oferirea	
unor	 responsabilități	 de	 conducere	 în	
instituțiile	legate	de	domeniul	de	expertiză.

Ministerul	 Educației	
N a ț i o n a l e	 ș i	
Cercetării	Științi?ice	

ONG-uri	 specializate	
pe	activități	relevante	
acestor	domenii.	

ONG-uri	 si	 instituții	
c a r e	 f a c i l i t e a z ă	
s c h i m b u r i l e	 d e	
e x p e r i e n ț ă	
p r o f e s i o n a l e	 ș i	
academice

3 SCHIMBURI	
RECIPROCE	

Crearea	 de	parteneriate	 intre	 instituțiile	de	
învățământ	 superior/cercetare	 și	 instituții	
de	pro?il	din	străinătate.	
Încurajarea	 schimburilor	 de	 experiență	 și	
de	 formare	 profesională	 și	 personală	 a	
angajaților	români	din	aceste	instituții.	
Facilitarea	 și	 promovarea	 aplicării	 pentru	
granturi	 europene	 care	 să	 ?inanțeze	
proiectele	de	cercetare.
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Obiectivul strategic nr. 2: Activarea diasporei pentru consolidarea influenței României peste hotare 

Nr. DIRECȚII ACȚIUNI IMPLEMENTARE

1 COMUNITĂȚI	
PROFESIONALE	

Stabilirea,	 la	 nivelul	 cancelariei	
prezidențiale,	 unor	 domenii	
profesionale	 prioritare	 pentru	
conectarea	 membrilor	 diasporei,	
pe	baza	obiectivelor	de	dezvoltare	
strategică	 a	 României	 (e .g .	
atragerea	 ISD-urilor,	 ?inanțarea	
proiectelor	de	cercetare	eligibile	în	
cadrul	 programelor	 operaționale,	
internaționalizarea	 unităților	 de	
învățământ	superior).		
CartograJierea	 profesioniștilor	 și	
specialiștilor	 români	 din	 toată	
lumea,	 pe	 baza	 domeniilor	 de	
activitate	 (e.g.	 medical,	 cercetare	
științi?ică,	?inanciar-bancar)	
Conectarea	 rețelelor	 profesionale	
ale	diasporei	românești	în	vederea	
realizării	unor	proiecte	 comune	și	
a	schimbului	de	bune	practici	

I n s t i t u ț i i l e	 p u b l i c e	
spec ia l i za te	 d in	 ? iecare	
domeniu	 profesional	 (e.g.	
ANCSI,	DISPPP)		
Ministerul	Afacerilor	Externe/	
Departamentul	Politici	pentru	
Re l a ț i a	 c u	 Român i i	 d e	
Pretutindeni.		
Asociații	 profesionale	 din	
?iecare	domeniu	prioritar	
ONG-uri	 specia l izate	 pe	
activități	 relevante	 acestor	
domeii.	

2 BRAND	
AMBASSADORS

IdentiJicarea	 vectori lor	 de	
i m a g i n e	 c a r e	 p o t	 d e v e n i	
ambasadori	ai	brandului	de	țară;	
Implicarea	 e l i tei	 culturale ,	
academice ,	 pro fes iona le	 în	
promovarea	României.		
Organizarea	 sistematică	 a	 unor	
evenimente	 de	 promovare	 și	
networking.	

Instituții	 publice	 implicate	 în	
p r o m o v a r e a	 i m a g i n i i	
României	 în	 străinătate	 (e.g.	
ICR,	ANT)	
Ministerul	Afacerilor	Externe/	
Departamentul	Politici	pentru	
Re l a ț i a	 c u	 Român i i	 d e	
Pretutindeni.		
ONG-uri	 active	 în	 diaspora	
românească	 ( e . g .	 LSRS ,	
Fundația	CAESAR)
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Obiectiv Strategic 3: Diaspora civică și politică: încurajarea implicării diasporei în viața civică și 
politică a României 

3 CONSULI	
ONORIFICI

Numirea	 celor	 mai	 puternici	
vectori	de	 in?luență	din	domeniile	
s t ra teg i ce	 de	 dezvo l tare	 a	
României,	 în	 funcție	 onori?ică	 de	
reprezentare	 a	 in terese lor	
sectoriale	în	străinătate;	
Dezvoltarea	 unei	 platforme	 de	
proiecte	susținute	și	dezvoltate	de	
rețeaua	aceasta	de	promotori.	

I n s t i t u ț i i l e	 p u b l i c e	
spec ia l i za te	 d in	 ? iecare	
domeniu	 profesional	 (e.g.	
ANCSI,	DISPPP)		
Ministerul	Afacerilor	Externe/	
Departamentul	Politici	pentru	
Re l a ț i a	 c u	 Român i i	 d e	
Pretutindeni.		
Asociații	 profesionale	 din	
?iecare	domeniu	prioritar	
ONG-uri	 specia l izate	 pe	
activități	relevante	domeniilor.

Nr. DIRECȚII ACȚIUNI IMPLEMENTARE

1 CETĂȚENIE		ȘI	
MEDIUL	ONLINE

Facilitarea	accesului	la	informații	de	
interes	public	via	internet;	
Completarea	 formalităților	 legale	
pe	 site-urile	 instituțiilor	 abilitate	 în	
domeniu.	
Crearea	 unui	 sistem	 online	 de	
raportare	 a	 fraudei/corupției	
întâ lni te	 în	 interacț iunea	 cu	
reprezentanți	 ai	 instituțiilor	 statului	
român	 a?late	 pe	 teritoriul	 sau	 în	
exteriorul	României.

I n s t i t u ț i i	 p u b l i c e	
s p e c i a l i z a t e	 ș i	 c u	
atribuții	 în	 principalele	
domen i i	 de	 i n te res	
pentru	 cetățenii	 români	
din	diaspora.

2 INIȚIATIVE	
CETĂȚENEȘTI

ModiJicarea	 legislației	 în	 vigoare	 și	
aducerea	 sa	 la	 același	 nivel	 cu	
prevederile	europene	din	domeniu;	
Încurajarea	 inițiativelor	 cetățenești	
europene,	inițiate	de	cetățeni	români	
a?lați	 pe	 teritoriul	 României	 sau	 în	
afara	acestuia;

Ministerul	 Afacerilor	
Externe,	 DPRRP	 si	 alte	
instituții	asemănătoare.
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3

DIALOG	ȘI	
COOPERARE

Încurajarea	 dezvoltării	 mediului	
asociativ	 romanesc	 în	 diaspora	 prin	
realizarea	 unei	 platforme	 online	 de	
promovare	 a	 tuturor	 asociațiilor/
fundațiilor	 românești	 puternic	
reprezentate	în	diaspora.		
Fac i l i tarea	 cooperăr i i	 î n t re	
reprezentanții	 mediului	 asociativ	
românesc	 din	 diaspora,	 mediul	
academic	 și	 universitar,	 precum	 și	
reprezentanți	 ai	 mediului	 business	
prin	 deschiderea	 unor	 linii	 de	
? i n a n ț a r e	 s p e c i a l	 d e d i c a t e	
proiectelor	 de	 cooperare	 între	 cele	
trei	categorii.	
Î m b u n ă t ă ț i r e a	 d i a l o g u l u i	
cetățenilor	 romani	 din	 diaspora	 cu	
reprezentanții	 instituții lor	 cu	
atribuții	 în	 domeniu,	 precum	 și	 cu	
parlamentarii	 responsabili	 de	
diaspora	 prin	 organizarea	 de	
întâlniri	comune,	semestriale,	online	
sau	of?line.		
Informarea	 cetățenilor	 români	 din	
diaspora	 cu	 privire	 la	 votul	 prin	
corespondență	 și	 la	 importanța	
participării	la	procesul	de	votare.	
Î n cu ra j a rea	 s emnă r i i	 u n o r	
parteneriate	 de	 colaborare	 între	
reprezentanții	 mediului	 asociativ	
românesc	 din	 diaspora	 și	 mediul	
asociativ	 din	 țările	 gazdă	 în	 scopul	
promovării	reciproce.

Asociaț i i/organizaț i i	
profesionale,	 precum	 si	
O N G - u r i	 p u t e r n i c	
reprezentate	în	diaspora.	 

I n s t i t u ț i i	 a b i l i t a t e ,		
A d m i n i s t r a ț i a	
prezidențială,	Parlament,	
A E P,	 M A E ,	 D P R R P,	
precum	 și	 instituții	 din	
subordinea	acestora.	
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SECȚIUNEA 2 

Această secțiune este în totalitate dedicată proiectelor punctuale propuse de membrii Fundației 
CAESAR, proiecte care vor fi implementate în perioada următoare în cele nouă Councils of Romania 
(filialele Fundației CAESAR din străinătate) existente până în acest moment în Amsterdam (Olanda), 
Berlin (Germania), Bruxelles (Belgia), Londra (UK), Melbourne (Australia), Oslo (Norvegia), Paris 
(Franța), Viena (Austria), Washington DC (SUA). 

Pregătirea unora dintre proiecte a fost deja parțial demarată, pentru a fi organizate pe parcursul anului 
2016 în parteneriat cu diferite instituții de profil din țările gazdă mai sus amintite.  

Toate proiectele, atât cele a căror pregătire este într-un stadiu avansat de implementare, cât și cele a 
căror pregătire nu a început încă, rămân deschise pentru parteneri din mediul asociativ românesc aflați 
în România sau în străinătate, precum și pentru instituțiile publice ale statului român, în mod direct 
interesate de specificul unuia sau mai multor proiecte. 

Proiecte aferente obiectivului strategic nr. 1: Repatriere și dezvoltarea României 

1. Organizarea la Paris a colocviului « Diaspora românească și competențele sale », în 
colaborare cu E-Diasporas 

Evenimentul va pune accentul pe transferul de competențe și pe mobilitatea cetățenilor români atât în 
interiorul Uniunii Europene, cât și în afara granițelor statelor membre.  

Proiectul își propune să identifice sursele de informare necesare includerii diasporei românești în 
proiectul e-Diasporas, proiect de cartografiere a celor mai cunoscute diaspore: chineză, egipteană, 
franceză, turcă, palestiniană etc. 

Pentru mai multe informații despre proiectul e-Diasporas, vă invităm să consultați site-ul: http://
www.e-diasporas.fr/ 

2. Atelier de acompaniere a investitorilor din diaspora românească  

Evenimentul va fi organizat începând cu vara anului 2016 in trei dintre cele nouă Council of Romania, 
Paris, Londra (Europa) și Melbourne (Australia). În fiecare dintre aceste orașe vor fi reuniți 25 de 
antreprenori români și străini inițiatori ai unor companii mici și mijlocii interesați de mediul business 
românesc.   
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Acest atelier va fi organizat pe parcursul unei zile și va permite antreprenorilor participanți să 
întâlnească direct sau indirect, via unor intervenții online, principalii investitori străini care vor vorbi 
despre motivele pentru care au ales să își dezvolte business-ul (și) în România. 

3. Proiect pilot de schimb de experiență pentru medicii rezidenți români, realizat în parteneriat 
cu 3 spitalele din Franța, zona pariziană 

Fundația CAESAR lucrează la implementarea acestui proiect încă de anul trecut și anticipăm că în 
această toamnă primii medici rezidenți români să își înceapă rezidențiatul în cadrul a trei spitale situate 
în zona pariziană. 

Medicii rezidenți români vor beneficia, pe lângă remunerația oferită de spitalele franceze și de o bursă 
oferită de Fundația CAESAR și câțiva dintre colaboratorii apropiați. La finalizarea anului de 
specializare, medicii rezidenți români se vor întoarce în România pentru a continua să aplice cele 
studiate în perioada de pregătire desfășurată în Franța. 

4. Mobilizarea diasporei pentru reabilitarea infrastructurii în localitățile de origine  

Propunerea vizează implementarea unui proiect-pilot care ar permite într-o fază incipientă unui număr 
de 10 localități din România și din Republica Moldova să elaboreze și să testeze mecanismul de 
includere a diasporei în dezvoltarea comunității de origine. Proiectul-pilot se va desfășura în două faze: 
1. crearea asociațiilor de persoane originare din localitatea de origine și 2. reabilitarea unui obiect de 
infrastructură din localitatea de origine, cu sprijinul asociației respective.  

Durata proiectului-pilot este de 3 ani: 1 an pentru prima fază (include și identificarea obiectului care 
necesită să fie reabilitat, și efectuarea studiului de pre-fezabilitate), și 2 ani pentru cea de-a doua fază 
(efectuarea lucrărilor de reabilitare).   

Originalitatea inițiativei constă în dimensiunea practică a participării diasporei la dezvoltarea țării de 
origine, cooperarea trans-națională a membrilor diasporei stabiliți în mai multe țări de destinație, și 
crearea pre-condițiilor pentru o revenire ulterioară a migranților în localitatea de origine, după 
încheierea parcursului migrator.  

Reușita proiectelor locale de reabilitare a infrastructurii va genera elaborarea unui cadru de politici 
publice în România și în Republica Moldova, care va favoriza replicarea acestui mecanism și 
generalizarea sa pentru toate localitățile din care a emigrat un număr important de persoane. 
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Obiectivul strategic nr. 2: Activarea diasporei pentru consolidarea influenței României peste hotare 

1. Proiect: Brands Ambassadors - identificarea, conectarea și promovarea vectorilor de imagine 

Proiectul presupune o strânsă colaborare între reprezentanții mediului asociativ din diaspora și 
reprezentanți ai instituțiilor românești în scopul identificării vectorilor de imagine care pot deveni 
ambasadori ai brandului de țară. 

Principalul avataj al implicării acestor personalități deja prezente în diaspora și informate cu privire la 
specificul grupului țintă, constă în implicarea elitei culturale, academice, profesionale în promovarea 
Românieim precum și în organizarea sistematică a unor evenimente de promovare și networking.  

2. Proiect: Efectuarea unui studiu de fezabilitate privind interconectarea energetică România – 
Republica Moldova 

Pe parcursul ultimelor decenii, Republica Moldova se află într-o stare de acută și continuă dependență 
energetică față de Federația Rusă. În particular, dependența energetică față de Rusia este o frână 
serioasă pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictului din Transnistria și pentru avansarea 
Republicii Moldova pe parcursul său de integrare europeană. 

Proiectul propus vizează efectuarea unui studiu de fezabilitate privind interconectarea energetică a 
Republicii Moldova la sistemul energetic al României. În prezent, există o serie de lucrări care prezintă 
o analiză prealabilă a situației și fundamentează necesitatea acestei interconectări. Proiectul își propune 
trecerea la o etapă nouă – efectuarea propriu-zisă a unui studiu de fezabilitate complex și comprehensiv, 
ca o primă etapă a interconectării energetice. Originalitatea conceptului provine din includerea în acest 
proiect a specialiștilor din diaspora, originari din România și din Republică Moldova. Este vorba, prin 
urmare, despre o activitate care conține o componentă de transfer de cunoștințe și de competențe 
științifice și tehnice către țara de origine.  

Proiectul se va desfășura în parteneriat cu guvernele celor două state, și cu o serie de structuri ale 
societății civile cu un grad avansat de expertiză în domeniu (inclusiv Fundația CAESAR, Fundația 
Universitară a Mării Negre, ș.a.). 
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Obiectiv Strategic 3: Diaspora civică și politică: încurajarea implicării diasporei în viața civică și 
politică a României 

1. Colocviu « Diaspora civică și politică: încurajarea implicării diasporei în viața civică și 
politică a României » 

În spațiul public au apărut în ultimii ani numeroase dezbateri grupate în jurul ideii de cetățenie, 
responsabilitate și beneficii. Deși de cele mai multe ori prezentă și conectată în timp real, via internet la 
evenimentele din România, reactivă la evenimentele importante, implicarea diasporei rămâne în mare 
parte limitată la acțiuni în mediul online. 

Prin acest colocviu ne propunem însă să înțelegem în ce fel conceptul de « cetățenie » poate fi 
reinventat în era noilor tehnologii și în contextul unei mobilități crescute, precum și care este impactul 
real al activităților online asupra cetățenilor români prezenți în spațiul public online de ambele părți ale 
granițelor.  Consideram cu atât mai important acest rezultat cu cât schimburile transnaționale din ultima 
perioadă ne-au demonstrat că în era noilor tehnologii dimensiunea teritorială a statului a suferit la 
rândul ei numeroase modificări. 

2. Realizarea unui muzeu virtual al exilului romanesc 

Proiectul a fost discutat de noua conducere a Fundației cu o serie de asociații din diaspora, formate din 
membri care au fost nevoiți să părăsească țara înainte de 1989.  

Proiectul presupune, într-o primă etapă realizarea unui muzeu virtual în care să fie prezentate cele mai 
emblematice figuri românești care au fost nevoite să trăiască în afara granițelor țării. 

3. Școala de weekend, dialog între generații  

Evenimente informale organizate în jurul unui domeniu de expertiză de interes pentru grupul țintă. În 
cadrul celor cinci ediții anterioare au participat și vor continua să fie invitați și pe viitor studenți, 
profesori universitari și cercetători, antreprenori și tineri profesioniști care activează deja în cele mai 
mari companii din țările gazdă. 

4. Proiect de informare asupra votului prin corespondență și asupra importanței implicării civice 

Proiectul va fi desfășurat până în toamna acestui an în toate cele noua filiale CAESAR din străinătate 
ca urmare a semnării parteneriatului de colaborare cu Autoritatea Electorala Permanenta. 
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ÎN ÎNCHEIERE 

Plecând de la feedback-ul colectat prin organizarea proiectelor mai sus prezentate, dar și prin încercarea 
de a implementa direcțiile generale prezentate în prima secțiune a acestui document, în perioada 
următoare vom putea trasa liniile strategice care ne pot arăta dinamica cetățenilor romani din 
străinătate, raportul acestora cu țara de origine și țara de destinație.   

Toate aceste piste au in final rolul de (1) a ameliora accesul la informație, (2) a susține inițiativele 
venite din partea membrilor diasporei românești și de a consolida cooperarea între membrii acestei 
comunități, dar și de (3) a facilita dialogul între cetățenii români de pretutindeni și instituțiile publice cu 
atribuții în relația cu diaspora.  

Impactul pozitiv al celor mai sus prezentate va putea fi cuantificat in: 

■ Recunoașterea plus valorii oferite de cetățenii români, în țările gazdă în care își desfășoară 
activitatea; 

■ Sprijinirea inițiativelor venite din partea asociațiilor din diaspora și evaluarea corectă a proiectelor 
propuse; 

■ Sprijinirea cetățenilor români și mobilizarea competențelor acestora în favoarea dezvoltării relațiilor 
bilaterale cu țara gazdă; 

■ Utilizarea noilor tehnologii pentru a păstra vie legătura între membrii diasporei românești, precum și 
facilitarea schimbului de informații între aceștia și instituțiile românești cu atribuții în domeniu; 

■ Facilitarea cooperării descentralizate în scopul îmbunătățirii schimburilor directe între diferiți actori, 
poziționați la diferite nivele. 
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