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Zilele Diasporei 2016 | Re>patriot  

Apel Către Aleșii Locali 
 
Stimate Domnule/Doamnă Primar, 
 
Ne dorim ca începând cu anul 2016 autoritățile locale din România să organizeze evenimente ai căror 
actori principali să fie cetățenii orașelor din România care din diverse motive au decis să plece în alte 
țări și care, în acest fel, sunt invitați să se reconecteze cu comunitatea locală din care provin fie prin 
intermediul realizării de investiții, prin a se reloca pentru a-și clădi o viață și o carieră de succes în 
România sau pur și simplu prin a ține legătura cu țara. 
 
Să declarăm împreună ziua de 15 August (Sărbătoarea Sf. Maria) ca Ziua Re>patriot! 
Totodată, haideți să dedicăm săptămâna din jurul acestei date românilor de pretutindeni și să o 
sărbătorim în toată țara ca fiind Săptămâna Diasporei! 
 
Proiectul Zilele Diasporei se adresează autorităților locale din România pe care dorim să le 
încurajăm să perceapă Diaspora Română ca pe un capital de cunoștințe și resurse umane pe care îl au 
la îndemână și care, odată activat, poate contribui decisiv la dezvoltarea comunităților locale din 
România. În același timp, ne adresăm românilor plecați în străinatate care își doresc fie să 
investească în România fie să se relocheze acasă. 
 
Pentru primarii care doresc lansarea unei tradiții în acest sens încă din 2016, recomandăm ca în luna 
august a acestui an să organizeze acțiuni dedicate românilor de pretutindeni, în forma identificată ca 
fiind cea mai accesibilă, ajutând la promovarea mesajului nostru: Românii de peste hotare sunt 
foarte importanți pentru evoluția României și reprezintă un capital de resurse umane și de 
cunoștințe care este la dispoziția noastră pentru a fi utilizat în scopul dezvoltării 
comunității noastre.  
 
Primarilor care vor să organizeze Zilele Diasporei în 2016, Re>patriot le stă la dispoziție și oferă 
asistență permanentă în identificarea modalității celei mai potrivite de a organiza și implementa 
conceptul astfel încât acesta să fie unul vizibil și de succes. Primarii din Reșița, Iași, Buzău, Oradea și 
Schitu Golești (Argeș) s-au alăturat deja inițiativei și vor organiza anul acesta Zilele Diasporei în 
orașele lor. Puteți fi și dumneavoastră printre primii care demonstrează că au viziune! 
 
Multe state au reușit să își aducă Diaspora acasă. Suntem convinși de faptul că autoritățile române 
dispun de creativitatea, viziunea și patriotismul necesar pentru a transforma Zilele Diasporei într-o 
mare oportunitate fructificată deplin pentru România. 

 
Vă mulțumim! 


