10 pentru DIASPORĂ. (proiect)
În ultimii 20 ani, din Republica Moldova au plecat peste hotare circa 800 de mii de persoane,
ale căror interese PPEM le va apăra cu ardoare. Vom încuraja modelul „străzii cu dublu sens”
în interacțiunea cu diaspora, combinând politicile publice de susținere a migraților moldoveni
aflați în dificultate cu inițiativele ce vor implica diaspora în modernizarea și europenizarea
Republicii Moldova.
Pentru realizarea acestui deziderat vom implementa 10 acțiuni prioritare:
1. Vom deschide mai multe consulate cu servicii mai ieftine, mai simple, mai rapide și
mai accesibile. PPEM va redeschide consulatul de la Bologna și va deschide consulate
noi la Montreal, Dublin, Sankt-Petersburg, Barcelona și Cluj. PPEM susține ideea
ieftinirii de două ori a serviciilor consulare, exact așa cum Iurie Leancă făcuse în 2009.
Totodată, o parte din procedurile învechite și inutile vor fi eliminate, iar altele
simplificate, pentru a crește rapiditatea prestării acestora până la două ori. Pentru a
face serviciile consulare mai accesibile, peste jumătate din toate serviciile vor putea fi
efectuate electronic sau prin corespondență, în paralel cu implementarea mult mai
largă a programului „Ambasada vine mai aproape de tine”, prin care oficialii
ambasadelor și consulatelor RM vor circula prin diverse orașe în care trăiesc moldoveni
prestând acolo servicii consulare.
2. Vom ajuta la reintegrarea moldovenilor reîntorși astfel încurajând și pe alții să revină
în Moldova. PPEM va promova adoptarea și implementarea unui set de măsuri care să
faciliteze reintegrarea cetățeanului reîntors: angajarea în câmpul muncii sau pornirea
unei afaceri; recunoașterea studiilor și calificărilor obținute peste hotare; cursuri de
limbă română pentru copii la școală etc. Vom promova și revenirile temporare, mai
ales ale specialiștilor înalt calificați, care sunt gata să contribuie prin experiența și
cunoștințele acumulate la dezvoltarea Republicii Moldova.
3. Vom readuce acasă tinerii care își fac studiile peste hotare. PPEM crede în tineri și în
calitatea studiilor pe care aceștia le fac peste hotare, dar mai ales crede că aceste
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cunoștințe trebuie utilizate acasă, în Moldova. Vom promova acești tineri așa cum a
început, de fapt, guvernul Leancă prin intermediul proiectelor „Gala Tinerilor Originali
din Republica Moldova”, programului de stagiere în companii publice și private
„stagii.gov.md”. Vom dezvolta programe noi, pentru ca orice dorință, idee sau proiect
să-și găsească realizarea în Moldova.
4. Vom oferi mai multă putere și voce diasporei. PPEM va asigura un mecanism pentru
ca diaspora să fie reprezentată în Parlamentul Republicii Moldova. Suntem ferm
convinși că, cetățenii noștri de peste hotare, au dreptul nu doar de a alege, dar și de a
fi aleși. Și este important ca interesele și ideile acestor cetățeni să fie reprezentate de
ei înșiși. Totodată, PPEM va promova introducerea în Moldova a celor mai moderne
sisteme de vot la distanță, în primul rând votul prin corespondență și cel electronic.
Iar, pentru a facilita votul celor ce vor să o facă în persoană, vom deschide mai multe
secții și vom permite votarea pentru un timp mai îndelungat.
5. Vom crea centre culturale pentru moldovenii din diaspora și programe pentru copiii
lor. PPEM consideră că tradiția, cultura, religia sunt valori fundamentale care leagă
omul de neam și țară. Ne propunem să păstrăm oamenii noștri peste hotare și legătura
cu ei prin organizarea a mai multe evenimente și acțiuni național-culturale. Pentru
aceasta, în primul rând, vom susține asociațiile diasporale moldovenești. Totodată,
deja avem o generație întreagă de copii din familii de moldoveni, care fie s-au născut
deja peste hotare, fie nu-și mai aduc aminte de Moldova. E nevoie de programe
speciale, cum este programul DOR, pentru a-I face pe acești copii să cunoască și să se
mândrească cu țara lor de origine. PPEM va lărgi programul „DOR”, început de
guvernul Leancă, până la câteva mii de participanți.
6. Crearea unui Minister al Diasporei. PPEM consideră că a venit timpul ca Biroul pentru
Relații cu Diaspora să se transforme într-un minister, astfel, rădicând la un nivel mai
înalt în agenda publică subiectele ce țin de diaspora. Inițiativa are ca bază numărul
foarte mare de cetățeni care se află peste hotare, diversitatea problemelor cu care se
confruntă aceștia, dar mai ales potențialul enorm al acestora de a contribui la
dezvoltarea țării, care, încă, nu este valorificat.
7. Transferurile de colete și bani vor deveni sigure, ieftine și accesibile. PPEM va crea
mecanisme clare și comode pentru cetățeni în domeniul transportului de colete, din și
spre diaspora, inclusiv trecerea prin vamă. PPEM va opta, în continuare, pentru
facilitarea transferurilor bănești, inclusive prin poștă, garantând siguranța, prețul mic
și rapiditatea acestora.
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8. Vom garanta prin lege protecție socială a moldovenilor din diaspora. PPEM consideră
că diaspora moldovenească are dreptul la echitate socială și, respectiv, la o pensie plină
plătită, atât de Moldova, cât și de țara în care a lucrat cetățeanul după migrație. PPEM,
în baza sprijinului din partea partenerilor europeni, va soluționa pe cale diplomatică
problema semnării acordurilor de protecție socială a migranților cu Italia, Spania,
Grecia și alte țări cu număr mare de moldoveni.
9. Vom investi în diaspora ca să majorăm investiția în țară. PPEM consideră diaspora o
resursă imensă ce poate contribui la modernizarea țării prin experiența acumulată
peste hotare, prin sursele financiare economisite, prin dorința de a reveni și a investi
în Moldova. PPEM va îmbunătăți și extinde Programul PARE 1+1 pentru ca diaspora
să poată crea mai multe afaceri în Moldova, va facilita apariția mecanismelor de
finanțare reciprocă și de grup a afacerilor, va dezvolta mecanisme noi financiare
pentru migranți, precum Fondul de Economii și Investiții și obligațiuni pentru
diasporă, care vor ajuta Moldova să implementeze importante proiecte de
dezvoltare, astfel, îmbogățind deopotrivă cetățenii noștri de peste hotare și cei de
acasă.
10. Vom promova împreună imaginea Republicii Moldova peste hotare. PPEM va
încuraja și ajuta direct asociațiile conaționalilor noștri să organizeze diverse acțiuni și
evenimente care ar avea ca rezultat intensificarea relațiilor bilaterale, mai ales
economice, între țara de reședință și Republica Moldova. PPEM va oferi tot suportul
necesar, în primul rând cel informațional, pentru ca asociațiile diasporale, liderii și
membrii lor, să devină adevărați ambasadori ai țării noastre peste hotare.
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