
CONGRESUL VI AL DIASPOREI 
 

CONCEPT 

CADRU GENERAL 

Congresul diasporei este o platformă, devenită tradițională,  pentru a fortifica comunicarea dintre Guvernul 

Republicii Moldova și diaspora și se organizează  în conformitate cu Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anul 

2014 și a altor documente strategice ale Guvernului Republicii Moldova.  

Începînd cu anul 2012 numărul inițiativelor diasporei a crescut, la fel ca și formele de asociere a acesteia. Pe lîngă 

asociațiile tradiționale ale diasporei, înființate în bază geografică, diaspora alege să se organizeze în grupuri de 

inițiativă sau în funcție de activitatea profesională. Au apărut mai multe organizații ale tinerilor din diaspora, care 

sunt activi pe segmentul dezvoltării și transferului de capacități.  Beneficiile diferitor forme de  asociere se fac 

văzute în diversitatea de activități organizate în diaspora, dar și pe teritoriul țării. Congresul oferă posibilitatea de 

a cuprinde toate activitățile și  formelor de asociere într-un For Național. De asemenea crearea rețelelor diasporei 

cu diferite interese și activități este o oportunitate, care va fi valorificată pe perioada Congresului, dar și drept 

rezultat al acestuia. 

Guvernul Republicii Moldova salută orice formă de asociere (asociație, rețea, grup, comunitate, etc) și consideră 

necesară, în acest context,  flexibilizarea  criteriilor de selecție a delegaților la Congres.   

Participanții la Congres vor fi reprezentanții mai multor forme de asociere a diasporei, dar și reprezentanți 

independenți de orice formă de asociere. Participanții la congres vor fi de două categorii: Delegați (reprezentanţi 

ai diasporei (lideri ai asociațiilor, reprezentanți ai grupurilor de inițiativă ale diasporei; delegați independenți) și 

Observatori (reprezentanți ai diasporei, care vor participa la lucrările Congresului ca și observatori, fără dreptul 

de vot).   

Congresul VI al diasporei se va axa pe discuții multilaterale Guvern – diaspora în ceea ce privește politicile pentru 

diaspora, impactul migrației asupra proceselor economice, sociale, academice și politice din țară, dar și impactul 

politicilor elaborate de Guvern asupra diasporei.  

La Congres va avea loc procesul de consultare publică a primei Strategii a Guvernului Republicii Moldova cu privire 

la  diaspora ”Diaspora 2025”.   

Scopul Congresului este  valorificarea  continuă a comunicării dintre Diaspora și Guvern în scopul dezvoltării 

durabile a Republicii Moldova 

OBIECTIVELE:  

-  intensificarea cooperării dintre Guvern și diaspora 



-  evaluarea activităților Guvernului și identificarea priorităților de acțiune pentru următorii ani 

- construirea unei platforme de comunicare permanentă între Guvern și diaspora 

Activitățile preconizate : 

 prezentări în plen ( Raportul Guvernului) 

 ateliere de lucru  (pe tematici de interes) 

 activități culturale  

 

Teme prioritare: 

 Protecție socială  (acorduri, pensii)          
 Ambasade, consulate, consuli onorifici    
 Acte de stare civilă, alte documente       
 Cultură, educație, știință                             
 Rețelele diasporei                                         
 Economie și investiții                                   
 Transport                                                         
 Alegeri                                                             

 

PARTICIPANȚI:  

- Delegații la Congresul VI (reprezentanţi ai diasporei (lideri ai asociațiilor, reprezentanți ai grupurilor de 

inițiativă ale diasporei; delegați independenți) 

- Observatori 
- instituţii publice (Biroul pentru relații cu diaspora, 30 instituții publice, desemnate ca fiind responsabile 

cu politicile pentru diaspora)  
- Organizaţii internaţionale care promovează activităţi legate de diaspora 
- societatea civilă din Republica Moldova, interesată de diaspora și migrație 

 
Criteriile de selectare a delegaților:  

- reprezentanți ai asociațiilor; 
- reprezentanți ai comunităților/grupurilor de inițiativă non-formale;   
- candidați neafiliați asociațiilor/comunităților; 
- interes demonstrat pentru dezvoltarea țării sau/și cetățenii din Republica Moldova sau din diaspora, prin 

proiecte și programe concrete implementate.  
 
La încheierea dateli-limită de înregistrare la Congres, toate formularele de înregistrare vor fi validate prin 
recomandarea misiunii diplomatice a Republicii Moldova din ţara gazdă în baza criteriilor: 

-    (i) reprezentativităţii în ţara-gazdă, inclusiv în regiunea pe care o reprezintă 
-   (ii) distribuţiei proporţionale în dependenţă de prezenţa în fiecare ţară a cetăţenilor moldoveni; 
-  (iii) experienţei anterioare şi contribuţiei la dezvoltarea relaţiilor dintre diaspora și Republica Moldova; 

 

Biroul pentru relații cu diaspora, în calitate de instituție coordonatoare a politicilor pentru diaspora la nivel de 

Guvern va avea rolul de organizator al Congresului VI al diasporei. Congresul este organizat cu susținerea  



Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Misiunea din Moldova (OIM), UN Women Moldova, în colaborare cu 

instituțiile desemnate ca fiind responsabile pentru politici cu diaspora prin Dispoziția 58-D a Prim-Ministrului 

(07.06.2013).  

Comitetul de Organizare a Congresului este format din:  

Biroul pentru relații cu diaspora (organizator) 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republcii Moldova 
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei al Republicii Moldova 
Ministerul Educației al Republicii Moldova 
Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova 
Ministerul Culturii 

 

LOGISTICA 

Data desfășurării: 1-3 septembrie 2014 

Locul desfășurării: Palatul Republicii  

Numărul participanților: 150 de participanți din diaspora, dintre care 10% sunt candidați neafiliați 

Rambursarea cheltuielilor:  

Delegaților la Congres le vor fi acoperite total cheltuielile de masă) parțial cheltuielile de transport sau cazare.  

Observatorii au calitatea de asistenți la activitățile Congresului, fără a avea dreptul la vot și fără ca să îi fie 

rambursate cheltuielile de oricare tip (cazare, masa, drum).  

Aria geografică a delegațiilor : 

 Țările CSI și Baltice (Ucraina, Rusia, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania)                                                     

 Țările de Vest (Portugalia, Italia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Cehia, Marea Britanie și Irlanda, 

Statele Unite ale Americii, Canada, etc)                                                           

 Țările de Est (Israel, Turcia, etc) 

Data-limită de înregistrare a delegaților: 15 iunie 2014, ora 24.00 ora Moldovei  

Toate formulare vor fi expediate la adresa: diaspora.congress@gov.md 
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