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RAPORTUL DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR COLECTIVE 

Biroul pentru relații cu diaspora AL Cancelariei de Stat (cu statut de direcție generală), semestrul I, anul 2013 
 

Obiectivul nr. 1: Consolidarea diasporei în scopul participării active a cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare la dezvoltarea economică, socială 

și culturală a țării de origine și de reședință 

Acțiuni Subacțiuni 

Indicatori de 

produs 

/rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare*/ Descriere succintă 

Punctaj, 

auto-

evaluare 

1.1. 

Coordonarea 

politicii de stat 

în domeniul 

relațiilor cu 

diaspora 

1.1.1. 

Consolidarea 

capacităților 

persoanelor 

desemnate din 

APC în realizarea 

politicii statului în 

domeniul 

diasporei 

Număr de 

instruiri 

organizate 

Număr de 

participanți 

instruiți 

Trimestrul IV Biroul pentru 

relații cu diaspora 

(BRD) 

În proces de realizare. 

Au fost organizate două evenimente, la care au participat în 

total 45 funcționari din APC responsabile de domeniul 

migrației și diasporei, instituții și organizații internaționale: 

- Masa rotundă ”Modele de angajare a diasporei în 

dezvoltarea țării de origine” la 31 mai 2013, 

- Programul de instruire ”Elaborarea unei foi de parcurs 

pentru gestionarea relațiilor cu Diaspora 

moldoveneasca”, 3-5 iunie 2013. Au fost reflectate 

următoarele subiecte: Ce este Diaspora?, Ce cunoaștem 

despre Diaspora moldovenească, Care ar trebui să fie 

prioritățile Guvernului în relațiile cu Diaspora, Provocări 

și obstacole în relațiile cu Diaspora, Cum să construim 

încrederea?, Comunicarea cu Diaspora și Edificarea 

rețelelor în Diaspora. 

A fost oferit suport consultativ pentru APC în domeniul de 

referință – circa 10 consultații. 

BRD a participat la elaborarea Programului de Guvernare 

„Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”, 
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auto-
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care a inclus transversal diaspora în compartimentele 

dezvoltării sociale, economice și culturale a țării. 

A fost elaborată și emisă Dispoziția Guvernului 58-d din 7 

iunie 2013 în vederea asigurării interacțiunii eficiente între 

instituții și cooperării lor cu diaspora, fiind desemnate 54 

persoane responsabile din APC pentru promovarea și 

realizarea politicii în domeniul diasporei. 

1.1.2. 

Coordonarea cu 

APC a 

programelor 

desfășurate de 

donatori în 

domeniul de 

referință 

Număr de 

acțiuni 

implementate 

Trimestrul IV BRD Au fost coordonate 12 programe în domeniul migrației și 

diasporei, implementate de APC cu asistența partenerilor de 

dezvoltare ca parte a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, 

componenta ”Consolidarea Diasporei și Dezvoltarea”: 

Organizația Internațională pentru Migrație, Comisia UE, 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), 

IASCI, UN Women, ICMPD etc. 

Totodată, în proces de conceptualizare sînt alte 8 inițiative 

ale BRD cu proiecte inovative în scopul antrenării diasporei 

la dezvoltarea țării. 
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1.2. 

Consolidarea 

dialogului 

Guvern-

diaspora, 

diaspora-

diaspora 

1.2.1. 

Consolidarea 

capacităților 

asociațiilor 

diasporei 

moldovenești 

Număr de 

consultări; 

Număr de 

instruiri; 

Număr de 

parteneriate 

create 

Trimestrul IV BRD În proces de realizare. 

S-a efectuat actualizarea datelor despre circa 200 asociații și 

alte forme de asociere în Diaspora din 30 de state, în scopul 

cunoașterii și realizării unei colaborări mai strînse cu 

organizațiile reprezentative ale cetățenilor Republicii 

Moldova peste hotare. 

BRD a efectuat circa 15 vizite oficiale în țările de reședință a 

cetățenilor moldoveni: Italia, Portugalia, Franța, Irlanda, 

Georgia, Croația, Polonia, Elveția, Olanda și România. În 

cadrul acestor vizite: 

- s-au stabilit relații de colaborare cu autoritățile din 6 

state, 

- s-a realizat o legătură directă cu asociațiile formale și 

informale ale cetățenilor moldoveni stabiliți în țările 

respective, acestea fiind informate despre misiunea și 

obiectivele BRD, 
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Punctaj, 

auto-
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- au fost consolidate capacitățile asociațiilor diasporei 

participarea la întrevederi, discuții, mese rotunde, dar și 

printr-un schimb de experiență între asociații. 

Participarea la Campania Nimeni nu e singur pe pământ”, ca 

parte componentă a proiectului „Abordarea Efectelor 

Negative ale Migrației asupra Minorilor și Familiilor Rămase 

în Țară” în 3 orașe din Italia la care au participat circa 1000 

de persoane. 

Promovarea creării rețelei de asociații ale diasporei 

moldovenești în Italia, primul for fiind preconizat pentru luna 

septembrie 2013. 

Au fost analizate 5 note informative ale misiunilor 

diplomatice sau ale autorităților competente din țările de 

reședință cu privire la numărul cetățenilor Republicii 

Moldova, grupate pe diferite criterii. 

A fost elaborat conceptul programului de granturi mici 

destinat asociațiilor diasporei moldovenești și a fost solicitat 

includerea în Bugetul de stat a unei linii bugetare dedicate 

Diasporei moldovenești cu două subprograme: Elaborarea 

politicilor și managementul în domeniul diasporei, precum și 

Consolidarea diasporei moldovenești. 

1.2.2. Dezvoltarea 

platformei on-line 

pentru și cu 

participarea 

diasporei 

Platforma 

creată 

Trimestrul III BRD În proces de realizare. 

Pînă în prezent a fost elaborat conceptul platformei care va 

asigura comunicarea între Republica Moldova - Diaspora și 

Diaspora - Diaspora. Platforma va deveni o comunitate 

virtuală a moldovenilor din întreaga lume, care va avea rol 

atît informativ, cît și de suport (servicii online pentru 

migranți). Principalii beneficiari vor fi cetățenii Republicii 

Moldovei, membrii diasporei, migranții cu statut reglementat 

și nereglementat. 
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1.2.3. Acordarea 

asistenței 

metodologice 

Număr de 

consultări/ 

recomandări 

Trimestrul IV BRD În proces de realizare. 

Au fost oferite circa 10 consultări și elaborate 2 recomandări. 

A fost elaborat conceptul comunităților de excelență, pentru 
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privind crearea de 

rețele specializate 

(oameni de 

afaceri, profesori, 

medici, studenți 

etc.) 

elaborate pilotare fiind ales domeniul economic. Au fost selectați 9 

specialiști și experți economici cu renume atît de peste 

hotarele Moldovei, cît și din țară care au participat la 

consultarea, notei conceptuale - Market Analysis and 

Feasibility Study "Migrant Savings and Investment Fund". 

1.3. Elaborarea 

și 

implementarea 

programelor 

economice, 

sociale și 

culturale 

1.3.1. Elaborarea 

și implementarea 

conceptului 

programului 

„Dreptul câștigat 

prin naștere” 

pentru copiii 

migranților 

Concept 

elaborat 

Trimestrul III BRD Concept elaborat, lucrările de pregătire încheiate. 

Programul-pilot, sub patronajul Prim-ministrului Iurie 

Leancă, este în proces de realizare. Pentru vara anului 2013 

programul va fi pilotat în perioada 20-28 august, la care vor 

participa 20 tineri din Diaspora și 5 tineri din Republica 

Moldova în vîrstă de 14-16 ani pentru consolidarea 

legăturilor emoționale, culturale și de identitate ale tinerilor 

din diasporă cu țara de baștină. 
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1.3.2. Promovarea 

inițiativelor 

Guvernului și 

diasporei în 

domeniul 

economic și social 

Număr de 

inițiative 

implementate 

Trimestrul IV BRD Sînt finalizate 2 programe pentru diaspora și în proces de 

consultare/negociere sunt alte 6 programe. 

Programele sociale sînt adresate nevoilor diasporei de 

protecție socială, accesul la programe de sănătate, precum și 

acțiuni de caritate; 

Programele economice și investiționale sînt adresate celor 

41% de migranți și membri ai diasporei (rezultatele studiului 

Nexus, 2012-2013) interesați de lansarea unei afaceri și 

investiții; un segment aparte este conceput pentru cei 70% de 

migranți care ar investi în propria localitate; 

Programele culturale se adresează nevoii migranților de a 

păstra identitatea națională și dezvolta conexiunile 

emoționale cu țara de origine. 
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1.3.3. Crearea 

fondului ”Tezaur 

pentru diaspora” 

Fond creat Trimestrul IV BRD În proces de realizare. 

Reieșind din prevederile cadrului normativ, inițiativa de 

creare a fondului ”Tezaur pentru diaspora” nu poate fi 

realizată. Prin urmare, subacțiunea respectivă va fi 

implementată prin constituirea unei fundații civile care va 

scopul de colectare a resurselor materiale și financiare pentru 
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Diaspora. 

1.4. Activități 

extraplan 

1.4.1. Organizarea 

activității Biroului 

Biroul 

funcțional 

Trimestrul II BRD Realizat. 

Au fost elaborate criteriile de selectare și organizate 

concursurile de angajare a 8 funcționari publici și 5 

consultanți naționali pentru desfășurarea activităților 

programate. 

A fost asigurată funcționalitatea Biroului, procurarea 

echipamentelor, mobilierului și construirea rețelelor de 

comunicare. 

Au fost elaborate fișele posturilor colaboratorilor. 

Au fost organizate 2 cicluri de instruire internă pentru 

colaboratorii Biroului. 

A fost asigurată ținerea evidenței corespondenței interne și 

externe. 
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 1.4.2. Prezentarea 

BRD la 

conferințe, 

forumuri, 

simpozioane sau 

întruniri în țară și 

peste hotare 

Număr de 

evenimente 

Trimestrul II BRD Realizat. 

Au fost realizate în total circa 10 prezentări, în cadrul cărora 

a fost descrisă situația migrațională din Republica Moldova, 

beneficiile și riscurile acestui fenomen, necesitatea creării 

BRD, cadrul legal de reglementare a domeniului, obiectivele 

și principiile de activitate, constituirea echipei și lansarea 

programelor. 
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 1.4.3. Elaborarea 

conceptului 

Strategiei de 

comunicare cu 

diaspora 

Concept 

elaborat 

  Realizat. 

Pentru a asigura comunicarea eficientă cu diaspora, au fost 

derulate mai multe activități, printre care: 

- dezvoltarea instrumentelor și mecanismelor de 

comunicare permanentă, 

- redactarea și difuzarea comunicatelor de presă, 

- asigurarea vizibilității diasporei și a BRD, 

- organizarea evenimentelor publice, conferințelor de 

presă, briefing-urilor, interviurilor și declarațiilor de 

presă cu participarea conducerii Guvernului și BRD, 

- menținerea și asigurarea funcționalității resurselor 
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informaționale ale BRD, 

- stabilirea și completarea permanentă a bazei de date cu 

306 reprezentanți mass media locală, 184 reprezentanți 

mass media internațională, 

- monitorizarea prezenței BRD și a subiectelor ce țin de 

diaspora în mass media, evidența lor. 

 1.4.4. Organizarea 

activităților 

culturale pentru și 

cu Diaspora 

Număr de 

activități 

desfășurate 

Număr de 

informații, 

cărți și alte 

materiale 

promoționale 

repartizate 

Număr de 

participanți 

Trimestrul I BRD A fost asigurat suportul tehnic și financiar pentru 7 cicluri de 

evenimente cultural-artistice, în Diaspora și în Republica 

Moldova, în peste 35 de orașe din Europa, Orientul Apropiat 

și SUA (festivalul ”Mărțișor”, Turneul de mini-fotbal 

"OLIMPIA", Eurovision 2013, „Festa dei Popoli”-Festivalul 

Popoarelor, Maratonul „Nistrul unește Moldova“, 

promovarea iei naționale ”Iaca-așa e IA mea”, atelierul ”La 

Blouse Romain” etc.). 

Au fost difuzate aproximativ 5 mii de informații, cărți și 

materiale, la evenimentele la care au participat circa 25 mii 

persoane. 
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*Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parțial (1), nerealizat (0).  Media aritmetică: 22 

 
Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obținute la evaluarea 

îndeplinirii obiectivelor împărțit la numărul de obiective:  
1,83 

Calificativul de evaluare propus: 

Foarte bine 

Comentarii generale ale șefului subdiviziunii structurale (probleme, dificultăți și bariere în realizarea obiectivelor, cauzele acestora, soluțiile 

aplicate pentru depășirea acestora, propuneri pentru eficientizarea activității etc.): 

Realizarea acțiunilor planificate a fost posibilă datorită competenței profesionale a colaboratorilor, precum și a capacității lor de a se integra 

într-o echipă dinamică, de a-și aduce contribuția proprie, prin participare creativă și eficientă în procesul de elaborare și implementare a 

acțiunilor programate. Colaboratorii Direcției permanent au dat dovadă de activism și spirit de inițiativă, străduință și responsabilitate, fără 

a ține cont de constrîngerile personale. Este necesar de menționat că deși aflat a fost în proces de angajare a colaboratorilor, încheiat în 

lunile aprilie-mai, Biroul a reușit să facă vizibilă activitatea sa și să schimbe vectorul în domeniul Diasporei. 

 

 
Șef al Biroului pentru relații cu diaspora ___________________ Victor LUTENCO 20 iulie 2013 


