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Tratament Egal 

Digitalizare si Contact direct 
- Este clar că digitalizarea intregului sistem de administratie este solutia evidentă 

pentru multe din problemele sau situatiile neplăcute prin care trecem.    
- Realitatea ne arată că avem mari carente in gestionarea directă a situatiilor de 

contact direct. Ma refer aici la atitudini nepotrivite ale angajatilor institutiilor 
administrative sau chiar si la atitudini nepotrivite ale cetatenilor care solicită anumite 
servicii. Există incă cetateni români care nu stiu incă să completeze un formular fie el 
de solicitare a unui nou buletin sau din motive de varstă nu are cunostiinte de 
informatică pentru a lucra cu un calculator. Sunt români si ei. Au nevoie de respectul 
si sprijinul autoritătilor române lafel ca orice alt cetatean român. 

- Solutia pe care o propun abordează toate aceste situatii si poate fi implementa usor 
si repede. 
1. Audit al Ambasadelor si Consulatelor pentru determinarea resurselor reale. 
2. Identificarea deficientelor si elaborarea necesarului ce urmează a fi acoperit 
(resurse IT sau necesar de reprofesionalizare a personalului). 
3. Implementarea setului de masuri de coordonare si monitorizare continuă prin 
includerea unor standarde de professionalism.  
4. Verificarea la 6 luni cu ajutorul feedback-ului cetătenilor. 
 

Votul electronic la distanta 
- Unul din obiectivele multor țări europene aflate in procesul de digitalizare este chiar 

dezvoltarea sistemului de vot electronic. Cel putin 5 tari europene se află in diferite 
stadi de implementare a votului electronic. 
Primii pasi au fost deja facuti si in România prin implementarea sistemului de emitere 
a cărtilor electronice de identitate.   

- Cartea electronică de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea în sisteme 
informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor 
instituții publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condițiile 
legii. CEI va facilita astfel accesul cetățeanului la diverse servicii electronice 
(bancare, fiscale, sociale, financiare etc.), cu efecte majore privind simplificarea 
relației cu autoritățile publice, creşterea calității şi accesibilității serviciilor 
publice.către serviciile naționale de securitate. 

- Cu ajutorul ei vom evita ce s-a intamplat in ultimii ani in Diaspora românească unde 
cetatenii romani au fost privati de dreptul de a vota prin maniera defectuoasă în care 



 

  
 

au fost organizate alegerile. Existența posibilității de a vota electronic devine cu atât 
mai importantă, fiind chiar o obligație morală față de românii răspândiți pe tot 
mapamondul și care nu întotdeauna locuiesc  în apropierea unor secți de vot. 

- Pe 11 mai 2019 USR a fost introdus in circuitul legislativ proiectul legislativ privind 
votul electronic la distanță. Acest demers trebuie sustinut dezvoltat si actualizat la 
conditiile actualele pentru a se concretiza intro lege. Proiectul insusi are la baza 
initiative commune ale mebrilor USR PLUS si deserveste solicitarile constante ale 
cetatenilor romani aflati in afara României si nu numai. 

 
Prosperitate conectată 
Coordonare si Suport 

- Nu de putine ori au apărut situatii in care cetătenii români ce au plecat cu scopul de a 
munci in afara tarii, au avut parte de un tratament „mai putin preferential” in 
comparatie cu cetătenii tarilor gazdă desi legile si reglementarile interne prevăd 
aceleasi drepturi si obligatii pentru ambele categorii. Rezoluția pentru protecția 
muncitorilor transfrontalieri și sezonieri trebuie să aducă schimbari in administratia 
Romanească, pentru a putea avea o imagine clară a directiei in care doresc să 
activeze muncitorii nostri. Doar ulterior vom putea să activam anumite echipe 
permanente sau semipermanente pentru suportul lor in tarile in care pleacă cu 
ajutorul ambasadelor si al consulatelor. 

 
Liberă circulatie 
Shengen 

- Mobilitate cetătenilor români in Uniunea Europeană este o problemă specifică legată 
în primul rând de tratamentul egal și nediscriminatoriu, garantarea exercitării 
complete a cetățeniei europene. Pe scurt integrarea deplină în spațiul Schengen și 
eliminarea restricțiilor pe piața muncii (dreptul muncii, libera circulație, traficul de 
persoane etc.). Aici cu ajutorul europarlamentarilor trebuie stabilită o dată clară. 
 

Guvernare Justa 
Vigilenta in respectarea principiilor si imbunatatirea codurilor etice 

- Este evident faptul că in Parlament si chiar in Guvern avem comportamente ale 
reprezentantilor alesi din diferite partide care lasă de droit. Desi este greu de crezut 
fiecare dintre ei sunt luati drept exemple de catre cetatenii nostri si comportamentele 
nepotrivite sunt copiate.  

- Pentru a imbunatatii acest aspect avem nevoie de vigilenta publicului, de un canal 
official de feedback destinat cetatenilor, de crearea unui cadru de implementare si 
respectare a principiilor morale si de imbunătătire a codului etic al diplomatului 
român. 

 
Educatie oriunde 
Educatie On-line si din Diaspora 

Mai sus am scris despre tratamentul egal ce trebuie să se regaseasca si in educatie. 
Avem nevoie de implementarea unor măsuri ce vizează dreptul la educatie in limba 
maternă si pentru cetatenii români din afara României. 
Dacă tot digitalizăm sistemul de educatie putem să introducem in el si invatamanul 
online de la mare distantă (peste hotare). 
Pentru asta avem nevoie de un proiect de lege care să ofere posibilitatea tuturor 
românilor să beneficieze de studiul on line oriunde s-ar afla ei. 
 

Sprijin reciproc 
- Dezvoltarea unor relatii durabile alături de asociatiile din Diaspora 
- Inventivitatea si dorinta românilor de a păstra si promova cultura si traditiile 

românesti se observă foarte clar din numarul de asociatii infiintate in afara tarii cu 
acest scop. 



 

  
 

Directia e bună, un parteneriat strâns si de durată cu asociatiile civice din afara tării 
poate genera increderea in autaritatile statului romăn de care fiecare cetătean are 
nevoie mai ales in aceste momente. 
Sprijinul reciproc intre cetătenii comunitatilor civice si al institutiilor administrative 
românesti trebuie să fie ridicat la nivel de colaborare zilnică. 
Aplicarea politicilor destinate românilor de pretutindeni trebuie imbunătătită. 

- Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora poate fi mai clară si 
aplicarea ei mai transparentă. Modificările trebuie in principal să vizeze o mai mare 
accesibilitate la fondurile nerambursabile oferite de statul român pentru 
cetățenii/etnicii români de pretutindeni și o mai bună adaptare la prioritățile tematice 
și geografice. 
 

Fara abandon 
- Department dedicat “Celula de reactive rapidă” 

Azi România este lovită puternic de un inamic nevăzut, virusul COVID. 
Repercursiunile actiunilor noastre de azi vor fi rejudecate peste timp. Tine de noi sa 
coordonăm cat mai profesionist situatia actuală dar si să implementăm planuri care 
să ne ajute in viitor la o mai bună gestionare si la un răspuns mai rapid.  

- Viata românilor din afara tarii trebuie securizată in orice moment, motiv pentru care 
propun infiintarea unei echipe de reactie rapidă in cadrul ambasadelor si a 
consulatelor.  
Scopul acestei echipe este de a raspunde instant la problemele majore  ce pot 
aparea, de exemplu: accidente de muncă, decese, incapacitatea de transport sau de 
nevoi de repatriere etc. 

 
Cert este că fără noi nu se va face mare lucru. Important este ca fiecare să facem câte ceva 
pentru România, pentru comunitate si pentru familiile care ne asteapta sau ne duc dorul. 
 
Sunt ferm convins că alegerea vostră va fi cea potrivită.  
Acum painea si cuțitul sunt in mainile voastre. 
Fiți ințelepti si analizați cu grijă cui le dați.   
 

Cu respect,  
Cristian Niculae-Rosca 


