
Bucureș',	  3-‐4	  mar'e	  2016	  
RBL	  Summit	  



Românii	  din	  Diaspora	  
	  

pentru	  

	  
	  

Studiu	  realizat	  de	  



70%	  

58%	  

56%	  

47%	  

43%	  

31%	  

Nivelul	  de	  trai	  ridicat	  

Oportunita:	  de	  
munca	  

Mai	  pu:na	  corup:e	  

Sistemul	  sanitar	  

Mai	  pu:na	  birocra:e	  

Sistem	  educa:onal	  
superior	  

Lipsa	  celor	  dragi	  –	  cel	  mai	  mare	  dezavantaj	  al	  emigrării	  

Q:	  Care	  considerați	  că	  sunt	  avantajele	  stabilirii	  în	  
această	  țară,	  pe	  care	  le	  simțiți	  în	  viața	  de	  zi	  cu	  zi?	  

73%	  

33%	  

27%	  

6%	  

2%	  

Lipsa	  celor	  dragi	  

Lipsa	  interac:unilor	  
sociale	  

Ma	  simt	  discriminat	  din	  
cauza	  na:onalita:i	  

romane	  
Lipsa	  locurilor	  de	  munca	  

Nivelul	  de	  trai	  scazut	  

Q:	  Care	  considerați	  că	  sunt	  dezavantajele	  
stabilirii	  în	  această	  țară,	  pe	  care	  le	  simțiți	  în	  viața	  
de	  zi	  cu	  zi?	  



Corupția	  –	  principala	  barieră	  pentru	  întoarcerea	  în	  țară	  

58%	  

30%	  

17%	  

16%	  

16%	  

10%	  

11%	  

Pentru	  a	  fi	  alaturi	  de	  cei	  dragi	  

Pentru	  a-‐mi	  petrece	  in	  tara	  anii	  de	  pensie	  

Imbunata:rea	  nivelului	  de	  trai	  din	  Romania	  

Oportunita:	  pe	  piata	  muncii	  in	  Romania	  

Evolu:a	  recenta	  a	  Romaniei	  

Aici	  nu	  este	  asa	  cum	  m-‐am	  asteptat	  

Altele	  

83%	  

71%	  

66%	  

52%	  

48%	  

15%	  

Corup:a	  

Nivelul	  de	  trai	  scazut	  in	  Romania	  

Mentalitatea	  romanilor	  

Lipsa	  locurilor	  de	  munca	  in	  Romania	  

Sunt	  multumit	  de	  situa:a	  mea	  de	  
acum	  

Altele	  

”Pur	  și	  simplu	  vreau	  să	  mă	  
întorc….acasă"	  

"Pentru	  copilăria	  fiilor	  mei	  care	  vor	  în	  România	  cu	  
toate	  că	  sunt	  nascuți	  aici	  și	  ...am	  plecat	  cu	  gândul	  să	  

mă	  întorc	  în	  țară,	  cred	  că	  e	  :mpul...."	  

"M-‐am	  saturat,	  îmi	  este	  dor	  de	  patria	  mea,	  nu	  am	  
putut	  să	  îmi	  vad	  nepoții	  crescând."	  

"Nu	  ș:u	  în	  cine	  să	  am	  
încredere."	  

"Viitorul	  incert	  al	  copiilor	  mei."	  

"Birocrația	  și	  poli:ca."	  

Q:	  Care	  sunt	  mo:vele	  pentru	  care	  doriți	  să	  
vă	  întoarceți?	  

Q:	  Care	  sunt	  mo:vele	  pentru	  care	  NU	  doriți	  să	  vă	  
întoarceți?	  



68%	  dintre	  români	  vor	  să	  se	  întoarcă	  în	  țară,	  dar	  aproape	  1/2	  nu	  pot	  
es'ma	  în	  cât	  'mp	  

Q:	  Plănuiți	  să	  vă	  întoarceți	  în	  România?	  

Da,	  68%	  
Nu,32%	  

19%	  

20%	  

7%	  

3%	  

4%	  

46%	  

Mai	  pu:n	  de	  un	  an	  

2-‐3	  ani	  

4-‐6	  ani	  

6-‐10	  ani	  

Peste	  10	  ani	  

Nu	  pot	  es:ma	  

Q:	  Peste	  cât	  :mp	  plănuiți	  să	  vă	  întoarceți	  în	  
România?	  



50%	  

44%	  

14%	  

14%	  

10%	  

8%	  

4%	  

Turism	  si	  eco-‐turism	  

Agricultura	  

Procesarea	  bauturilor	  si	  a	  alimentelor	  

Energie	  si	  managementul	  de	  mediu	  

Tehnologia	  informa:ei	  si	  comunicarii	  (IT&amp;C)	  

Sanatate	  si	  produse	  farmaceu:ce	  

Industria	  auto	  

Q:	  Plănuiți	  să	  inves:ți	  în	  România,	  
dumneavoastră	  personal	  sau	  să	  vă	  ajutați	  
familia	  să	  o	  facă?	  

Q:	  În	  ce	  domeniu	  vi	  se	  pare	  atrac:v	  să	  
inves:ți	  în	  România?	  

Da,	  62%	  
Nu,	  38%	  

Turismul	  și	  agricultura	  –	  cele	  mai	  atrac've	  pentru	  românii	  emigrați	  
care	  vor	  să	  investească	  în	  România	  



33%	   18%	  

Da,	  va	  fi	  mai	  bine	   Va	  fi	  la	  fel	  ca	  si	  pana	  acum	   Nu,	  va	  fi	  mai	  rau	  

Românii	  din	  diaspora	  sunt	  preponderent	  	  
op'miș'	  în	  privința	  viitorului	  României	  

Q:	  Credeți	  că	  situația	  din	  România	  se	  va	  
îmbunatăți	  în	  următorii	  ani?	  



Re>patriot	  
	  

	  Iniția:vă	  voluntară	  a	  peste	  30	  de	  lideri	  din	  mediul	  privat	  românesc,	  antreprenori	  și	  execu:vi	  români	  
	  
Plahormă	  de:	  

	   	  INSPIRAȚIE	  	  -‐	  	  susținerea	  românilor	  plecați	  cu	  modele	  de	  inspirație	  din	  țară	  și	  din	  lume	  	  
	  

	   	  INFORMAȚIE	  -‐	  	  informații	  necesare	  prin	  www.repatriot.ro	  	  (oportunități,	  conexiuni,	  ins:tuții	   	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  implicate,	  consiliere,	  etc	  ) 	   	  	  

	  

	  

Despre	  Re>patriot	  



Peste	  1500	  de	  români	  par:cipanți	  	  
7	  conferințe	  în	  5	  țări:	  Italia,	  Spania,	  Marea	  Britanie,	  Germania	  și	  Irlanda	  

2	  conferințe	  în	  România:	  pe	  1	  dec	  la	  Alba	  Iulia	  și	  pe	  24	  ianuarie	  la	  Focșani	  
	  

Un	  an	  de	  Re>patriot	  



Munchen,	  26	  februarie	  2016	  
	  

4	  oficiali	  ai	  statului	  au	  însoțit	  echipa	  Repatriot	  în	  calitate	  de	  
speakeri	  



Noi,	  cei	  din	  țară,	  avem	  nevoie	  de	  românii	  din	  Diaspora!	  
	  
Românii	  plecați	  au	  exper:za	  și	  competențele	  pe	  care	  aici	  nu	  le-‐ar	  fi	  dobândit	  și	  care	  pot	  face	  diferența	  
	  
Cei	  din	  Diaspora	  pot	  ridica	  standardele	  exigențelor	  cetățeneș:	  față	  de	  statul	  român	  
	  
Cei	  plecați	  din	  țară	  au	  spirit	  antreprenorial,	  curaj	  și	  încredere	  dovedite	  deja	  prin	  asumarea	  riscului	  
plecării.	  
	  
Ca	  să	  se	  transforme,	  România	  are	  nevoie	  de	  spirit	  antreprenorial	  care	  presupune	  leadership	  și	  curaj	  
manifestate	  nu	  doar	  în	  afaceri	  ci	  și	  în	  domeniile	  social,	  civic,	  educațional,	  cultural	  sau	  poli:c.	  	  
	  	  

“Trebuie	  să	  fim	  schimbarea	  pe	  care	  ne-‐o	  dorim	  în	  lume”.	  Majoritatea	  celor	  plecați	  s-‐a	  schimbat	  deja.	  
Acum	  este	  rândul	  nostru!	  	  
	  	  
România	  oferă	  oportunități	  de	  dezvoltare!	  Sunteți	  bineveniți	  și	  vă	  așteptăm	  cu	  drag!	  RBL	  va	  pune	  la	  
dispoziție	  o	  plahormă	  de	  sprijin	  și	  de	  consiliere	  oferite	  benevol	  și	  volunatar	  pe	  www.repatriot.ro	  
	  
	  

	  	  

Noua	  declarație	  de	  la	  Alba	  Iulia	  –	  1	  decembrie	  2015	  –	  7	  puncte:	  	  



În	  2018	  să	  celebrăm	  România	  Unită:	  Diaspora	  și	  Țara!	  
	  
“Diaspora	  trebuie	  să	  devina	  Prioritate	  Națională,	  iar	  Statul	  Român	  să	  
acționeze	  în	  consecință”.	  	  
	  
23	  februarie	  2016:	  Președintele	  și	  Primul	  Ministru	  au	  confirmat	  
Diaspora	  ca	  Prioritate	  Națională.	  	  
	  
	  
	  

	  	  





	  
Obiec've	  2018	  (parțial)	  
	  
	  
1.   Să	  devenim	  o	  plaformă	  completă	  de	  informații	  și	  consultanță	  pro-‐bono	  

pentru	  repatriere.	  	  
Banii	  românilor	  =	  Inves'ție,	  nu	  Cheltuiala.	  	  
	  

2.	  	  	  	  	  Românii	  din	  Diaspora	  -‐	  vectori	  de	  imagine	  ai	  României	  în	  străinătate	  
	  
3.   Summit	  Repatriot	  anual	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  



Gala	  Repatriot	  –	  eveniment	  de	  fundrising	  pentru	  susținerea	  proiectului,	  
17	  mar:e	  2016	  	  
	  
2016:	  minim	  6	  conferințe	  în	  Germania,	  Franța	  și	  Italia	  
	  
Evenimente	  în	  țară	  cu	  autoritățile	  locale	  și	  centrale 	  	  
	  
Summit	  Repatriot	  –	  toamnă	  2016	  

Evenimente	  2016	  



Gala	  Repa'ot,	  	  
17	  mar'e	  2016	  

	  
Dezvoltăm	  www.repatriot.ro	  	  

	  -‐	  angajăm	  echipă	  execu:vă	  

	  -‐	  organizăm	  conținut	  relevant	  
pentru	  diaspora	  interesată	  de	  
antreprenoriat	  

	  



Ai	  șansa	  să	  contribui	  la	  dezvoltarea	  unui	  proiect	  cu	  impact	  pentru	  România	  	  
	  
Networking	  cu	  antreprenori	  și	  execu:vi	  români	  de	  top	  
	  
Concerte	  Grigore	  Leșe	  și	  SoNoRo	  
	  
Licitație	  deschisă	  cu	  oferte	  personalizate	  de	  Mircea	  Lucescu	  și	  Simona	  Halep,	  off-‐road	  cu	  Felix	  
Pătrășcanu,	  weekend	  în	  Delta	  Dunării,	  regată	  cu	  Mihai	  Marcu,	  tenis	  cu	  Horia	  Tecău,	  racheta	  
tenis	  Ilie	  Năstase,	  etc.	  
	  
Locație	  exclusivistă,	  monument	  istoric	  în	  centrul	  Bucureș:ului:	  Dumbrava	  Roșie,	  nr	  10	  
	  
	  

De	  ce	  să	  par'cipi	  la	  Gala	  Re>patriot:	  



Vă	  așteptăm	  în	  echipa	  REPATRIOT!	  




