
APROBAT: 

Secretar General al Guvernului, 

Victor BODIU 

_________________________ 
 (semnătura) 

_____________________________ 
 (data) 

RAPORTUL DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR COLECTIVE 

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

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 

Trimestrele 

III, IV 

Biroul pentru 

relații cu 

diaspora 

(BRD) 

În proces de realizare. 

Au fost convocate 4 ședințe de lucru la care au participat în 

total 60 de persoane desemnate la nivel decizional și tehnic, 

precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. 

La principalele ministere cu responsabilități în domeniu au 

fost organizate 8 întruniri de lucru. 

A fost elaborat proiectul Planului de acțiuni privind 

diminuarea impactului negativ în condițiile de înăsprire a 

politicilor migraționale față de cetățenii Republicii Moldova 

în Federația Rusă. 

În scopul consolidării capacităților autorităților publice 

centrale cu atribuții în domeniul migrației și diasporei, a 

fost organizat 1 seminar, la care au participat în total 45 de 

funcționari publici și reprezentanți ai APC, instituții și 

organizații internaționale: 

Seminar tematic pentru persoanele responsabile de 

promovarea şi realizarea politicii statului în domeniul 

diasporei (la nivel tehnic), 26-27 noiembrie 2013. 

Obiectivul seminarului a fost planificarea activităților 

comune, precum și elaborarea unei matrice de politici, 
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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 

produse și servicii, care vor fi prestate migranților actuali, 

potențiali și reveniți, începînd cu ianuarie 2014, prin 

intermediul Centrelor Regional create în cadrul platformei 

NEXUS. 

Examinarea și formularea unor propuneri relevante la cel 

puțin 10 documente strategice și inițiative legislative, 

solicitînd opinia diasporei. 

Participarea la validarea rezultatelor și exprimarea 

opiniilor a 3 rapoarte și cercetări ample în domeniul 

migrației și diasporei. 

Suport consultativ pentru APC în formă de circa 20 de 

consultații, scris sau oral, în domeniile de referință, precum 

și examinarea celor 150 de demersuri adresate oficial prin 

Cancelaria de Stat, fără a ține cont de numărul mult mai 

mare al scrisorilor adresate prin poșta electronică. 

Lista persoanelor desemnate responsabile pentru 

promovarea şi realizarea politicii statului în domeniul 

diasporei în conformitate cu Dispoziția Guvernului 58-d din 

7 iunie 2013, a fost coordonată și completată cu 3 instituții, 

în total fiind 60 de persoane. 

1.1.2. Coordonarea cu 

APC a programelor 

desfășurate de donatori 

în domeniul de 

referință 

Număr de acțiuni 

implementate 

Trimestrele 

III, IV 

BRD În proces de realizare. 

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. 

În cadrul proiectului MOMID Biroul a analizat propunerea 

de concept pentru faza a doua a proiectului și Cadrul de 

resurse şi rezultate pentru perioada 1 octombrie 2013 – 30 

iunie 2018. În acest context, este important de menționat că 

Biroul a devenit coordonator național al proiectului 

respectiv, care îşi propune să faciliteze evaluarea de către 
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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 

autorităţi şi partenerii acestora a impactului migraţiei asupra 

dezvoltării umane; să gestioneze fenomenul migraţiei astfel 

încît să sporească rezultatele de dezvoltare umană şi să 

diminueze riscurile pentru migranţi, familiile lor şi 

comunităţile de origine şi cele de destinaţie. 

Biroul a examinat și înaintat propuneri la Nota Conceptuală 

asupra Strategiei de cooperare a Agenției Elvețiene pentru 

Dezvoltare și Cooperare (SDC) cu Republica Moldova 

pentru perioada anilor 2014 – 2017. Drept rezultat, una 

dintre liniile de finanțare prioritare pentru Moldova este 

destinată Programului Migrație și Dezvoltare. 

Coordonarea în colaborare cu proiectul NEXUS 

„Consolidarea legăturii dintre migrație și dezvoltare: servicii 

integrate pentru migranții moldoveni și comunitățile lor”: 

- procesului de elaborare a două studii în scopul explorării 

legăturilor dintre migrație și dezvoltare: Sondajul 

migranților pe termen lung la traversarea frontierei din 

decembrie 2012 - ianuarie 2013 și Cercetarea calitativă a 

gospodăriilor casnice la nivel national asupra migrației și 

diasporei din mai-august 2013; 

- lansarea a 3 Centre Regionale pentru prestarea serviciilor 

migranților în Ungheni, Cahul și Edineț, deși inițial a fost 

luată decizia de a crea 4 astfel de centre. Centrele vor 

avea o colaborare strînsă cu persoanele desemnate 

responsabile de implementarea politicilor pentru diaspora 

din ministere și agenții de stat, pentru ca cetățenii 

Republicii Moldova să aibă acces la informații complete 

despre procesul de pregătire a migrației și serviciile 

oferite de structurile de stat. 

1.2. 

Consolidarea 

dialogului 

Guvern-

diaspora, 

diaspora-

1.2.1. Consolidarea 

capacităților 

asociațiilor diasporei 

moldovenești 

Număr de 

consultări; 

Număr de 

instruiri; 

Număr de 

parteneriate 

Trimestrele 

III, IV 

BRD În proces de realizare. 

Actualizarea permanentă a datelor despre circa 230 de 

asociații și alte forme de asociere în Diaspora din 35 de 

state, în scopul cunoașterii și realizării unei colaborări mai 

strînse cu organizațiile reprezentative ale cetățenilor 

Republicii Moldova peste hotare. 
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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 

diaspora create Menţinerea comunicării permanente prin intermediul 

poştei electronice cu asociaţiile diasporei existente în baza 

de date a Biroului. 

A fost elaborat conceptul pentru evaluarea proiectelor 

culturale și educaționale desfășurate de către 

comunitățile/asociațiile diasporei. 

Argumentarea necesității de asigurare cu resurse financiare 

a politicilor, programelor și inițiativelor în domeniul 

diasporei prin crearea unui subprogram bugetar ”Diaspora 

moldovenească” în programul Minorități naționale și 

diaspora moldovenească, începînd cu 2014. 

În conformitate cu demersurile Biroului, a fost alocat 1 

milion de lei din bugetul de stat în scopul realizării 

acțiunilor diasporei moldovenești în lunile noiembrie-

decembrie 2013, din care au fost procurate transparent 

bunuri și servicii în baza proiectelor asociațiilor diasporei. 

S-au oferit 4 consultări pentru crearea noilor asociații ale 

diasporei în Regatul Spaniei, Franța. 

Asigurarea asistenței și implicarea în soluționarea 

problemelor adresate de diaspora: 

- asigurarea procesului de colectare a datelor pentru ediția 

a 3-a a ghidului “Moldovenii din Italia”. În acest scop au 

fost sistematizate răspunsurile de la autoritățile publice 

din Republica Moldova la cele peste 50 de întrebări, care 

prezintă un mare interes pentru cetățenii stabiliți în Italia. 

- înaintarea demersurilor către autoritățile competente 

pentru oferirea ajutoarelor materiale pentru 10 cazuri de 

repatriere a persoanelor decedate în străinătate, 

transmiterii ajutorului umanitar din diaspora pentru 

persoanele vulnerabile din Ungheni și Telenești. 

Identificarea procedurilor de intrare în țară a ajutoarelor 

umanitare oferite de parteneri externi și participarea în 

procesul de distribuire a lor către instituții și familii 

vulnerabile din Republica Moldova. 



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 

Biroul a contribuit la decorarea reprezentanților diasporei 

cu diferite distincții de stat: ordinul ”Gloria muncii”, 

Ordinul de Onoare, medalia ”Mihai Eminescu”, titlul 

”Maestru în arte” și 46 diplome ale Guvernului. 

Expedierea a circa 15 scrisori de susținere pentru membrii 

Diasporei în vederea desfășurării de către ei a activităților 

de promovare a unor proiecte destinate cetățenilor 

moldoveni de peste hotare. 

În perioada sărbătorilor de iarnă, BRD a stabilit un 

parteneriat strîns cu Academia lui Moș Crăciun, invitînd 

autoritățile publice centrale și locale, agenți economici și 

ONG-uri din Republica Moldova și unele Asociații ale 

diasporei de peste hotare să contribuie la realizarea viselor 

copiilor din familii vulnerabile. 

BRD a efectuat circa 5 vizite oficiale în țările de reședință a 

cetățenilor moldoveni, în cadrul cărora se stabilesc legături 

directe cu persoane oficiale în statele de reședință a 

originarilor din Republica Moldova, cu asociațiile propriu-

zise, dar și cu conaționalii de peste hotare. 

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. 

1.2.2. Dezvoltarea 

platformei on-line 

pentru și cu 

participarea diasporei 

Platforma creată Trimestrele 

III, IV 

BRD În proces de realizare. 

A fost elaborată specificația tehnică pentru platforma de 

comunicare 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. 

Preluarea de la Organizația Internațională pentru Migrație a 

administrării conținutului informațional al paginii web 

2 



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 

www.migrație.md, organizată din două segmente: pentru cei 

care doresc să plece din Republica Moldova sau să vină în 

țara noastră. Biroul va fi responsabil de conținutul dedicat 

persoanelor care doresc să emigreze, fiind deja elaborată 

informația despre Suedia, structurată conform rubricilor 

prestabilite. 

De asemenea, a fost creată structura paginii oficiale a BRD 

www.brd.gov.md, în colaborare cu Î.S. ”Centrul de 

Telecomunicații Speciale”, pentru a asigura transparența 

activităților. 

Administrarea parțială a paginii web diaspora.md, care 

găzduiește circa 350 de informații relevante despre și pentru 

Diaspora, precum și diverse comunicate de presă privind 

cele mai importante activități desfășurate de Birou. Accesul 

BRD la diaspora.md este limitat, avînd posibilitatea de a 

plasa periodic unele informații care descriu principalele 

activități realizate de Birou, deoarece pagina este în 

continuare administrată de Biroul Relaţii Interetnice. 

Una dintre sarcinile BRD este de a înlesni şi menţine 

comunicarea dintre Guvern şi Diasporă, fiind elaborat 

proiectul Strategiei de comunicare cu diaspora în prima 

versiune, care urmează să fie consultat cu Diaspora și 

argumentat printr-un chestionar completat de 

asociațiile/comunitățile diasporei de peste hotare. 

În scopul asigurării unei comunicări eficiente, a fost 

asigurată: 

- dezvoltarea instrumentelor și mecanismelor de 

comunicare permanentă, 

- stabilirea parteneriatelor de colaborare cu principalele 

ziare (”Adevărul”, ”Ziarul Național” și ”Gazeta 

Basarabiei”) și compania TeleradioMoldova, care au 

rezervat rubrici permanente dedicate Diasporei, 

- redactarea și difuzarea comunicatelor de presă, 

- vizibilitatea diasporei și a BRD, inclusiv prin pagina 

Biroului pe Facebook care este apreciată de 2294 de 

http://www.migrație.md/


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

produs /rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare*/ Descriere succintă Punctaj 

persoane, asociații, grupuri din diaspora, informațiile 

plasate fiind multiplicate pe fiecare dintre ei pe profilurile 

lor, iar săptămînal este vizualizată de 3000 de utilizatori. 

- organizarea evenimentelor publice, conferințelor de 

presă, briefing-urilor, interviurilor și declarațiilor de presă 

cu participarea conducerii Guvernului și BRD – în total 

25, 

- completarea permanentă a bazei de date cu reprezentanții 

mass media națională și internațională, 

- monitorizarea prezenței BRD și a subiectelor ce țin de 

diaspora în mass media, evidența lor – aproximativ 200 

de informații despre diferite aspecte ce țin de migrație și 

diaspora. 

1.2.3. Acordarea 

asistenței metodologice 

privind crearea de 

rețele specializate 

(oameni de afaceri, 

profesori, medici, 

studenți etc.) 

Număr de 

consultări/ 

recomandări 

elaborate 

Trimestrele 

III, IV 

BRD În proces de realizare. 

Au fost oferite circa 10 consultări și elaborate 2 idei 

conceptuale: 

- Programul de proiecte pentru susținerea asociațiilor 

diasporei va fi un mecanism de finanțare a proiectelor 

inovatoare în scopul antrenării lucrătorilor migranți în 

dezvoltarea țării, dar și de îmbunătățire a organizării 

interne, coeziune a cetățenilor și asigurare a activității 

comunităților de moldoveni peste hotare. 

- Asociațiile profesionale urmează să fie create în 

domeniile cu cei mai numeroși reprezentanți, cum ar fi 

medicina și învățămîntul, care vor întruni persoanele pe 

diferite criterii. În anul 2013 la Padova, Italia, fost creată 

Asociaţia Pedagogilor Moldoveni din Străinătate de către 

un grup de moldoveni migranţi, foşti profesori din 

Republica Moldova. 

Organizarea Galei Studenților Originari din Moldova, în 

parteneriat cu asociația Jeunes Moldaves (Franța) sub 

patronajul Prim-ministrului RM, dlui Iurie Leancă. În 

cadrul concursului au aplicat 205 studenți și absolvenți din 

21 de țări ale lumii, dintre care 33 au fost premiați cu 

cadouri și diplome. 
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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 

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 Trimestrele 

III, IV 

BRD Programul pilot 2013 este realizat 

Ediția pentru 2014 este în proces de realizare. 

Programul-pilot, cu denumirea consacrată DOR Diasporă 

* Origini * Reveniri, a fost pilotat în perioada 20-28 

august 2013 de Guvernul Republicii Moldova (BRD), sub 

înaltul patronaj al Prim-ministrului Iurie Leancă, în 

parteneriat cu OIM, la care au participat 25 de tineri în 

vîrstă de 14-16 ani din diasporă și din Republica Moldova. 

La programul derulat sub patronajul Prim-ministrului Iurie 

Leancă au participat 20 tineri din Diaspora și 5 tineri din 

Republica Moldova în vîrstă de 14-16 ani în scopul 

consolidării legăturilor emoționale, culturale și de 

identitate ale tinerilor din diasporă cu țara de baștină. 

A fost elaborat conceptul Programului, stabilite grupele 

țintă și organizată campania de colectare și evaluare a 

cererilor din diaspora pentru înscrierea la program, creată 

pagina web www.dor.md, identificați partenerii pentru 

implementarea acestui program. 

A fost modificat conceptul pentru lansarea programului 

DOR ediția 2014: majorarea numărului de copii și 

extinderea grupelor de vîrstă, elaborarea programului 

preliminar la taberei de vară, modificarea structurii și 

conținutului informațional al paginii web www.dor.md. 
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1.3.2. Promovarea 

inițiativelor 

Guvernului și diasporei 

în domeniul economic 

și social 

Număr de 

inițiative 

implementate 

Trimestrele 

III, IV 

BRD În proces de realizare. 

Au fost elaborate specificațiile tehnice a Platformei web 

pentru facilitarea mecanismelor de multifinanțare în 

diaspora. 

BRD, împreună cu partenerii, a elaborat, implementează sau 

planifică să implementeze în total 18 programe sociale, 

economice și culturale, precum și inițiative cu acțiuni 

inovative în scopul antrenării diasporei la dezvoltarea țării. 

- Inițierea și dezvoltarea de parteneriat cu fundația germană 

Konrad-Adenauer a programului de scurtă durată pentru 

studenții reîntorși în țară. 

2 
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Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori de 

produs /rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare*/ Descriere succintă Punctaj 

- Participarea în grupul de lucru pentru elaborarea Planului 

de acțiuni pentru reîtoarcerea și reintegrarea cetățenilor 

moldoveni de peste hotare. 

- Activitatea în calitate de membri permanenți ai 

Comitetului național pentru traficul de ființe umane și 

Comisiei pentru reglementarea unor activități ce țin de 

domeniul migrațional. 

- Elaborarea conceptului programului de patronat asupra 

caselor de tip familial de către asociațiile diasporei. 

- Argumentarea extinderii campaniei de sensibilizare 

privind cancerul uterin și mamar al Companiei Naționale 

de Asigurări în Medicină peste hotarele țării. 

- Promovarea deciziei Guvernului de a oferi posibilitatea 

studenților moldoveni care studiază peste hotare să 

beneficieze gratuit de asigurare medicală în Republica 

Moldova în perioada în care se află în țară, aproximativ 3 

luni din an. 

- Organizarea Forumului Investițional moldo-italian 

“Oportunități de investiții în Republica Moldova”, în 

prezența Prim-ministrului Iurie Leancă, la care au 

participat 100 de reprezentanți ai companiilor mari din 

regiunea Veneto, oficiali ai Guvernului de la Roma și 

Chișinău, membri ai asociațiilor diasporei din regiune. 

- Definitivarea şi consultarea cu donatorii străini a 

conceptului elaborat în parteneriat cu UN WOMEN 

„Abilitarea economică şi socială a femeilor migrante din 

Republica Moldova pentru un viitor mai sigur şi mai 

bun”. 

- Inițierea şi stabilirea a 3 parteneriate cu actorii privaţi din 

sectorul bancar- financiar: Mobiasbancă, Moldova 

Agroindbank, GPI – Western Union pentru dezvoltarea 

produselor şi serviciilor adresate diasporei 

- Argumentarea necesității de modificare a Programului 

PARE 1+1 (HG nr.972-2010) prin introducerea noilor 

mecanisme pentru atragerea economiilor migranţilor și 

membrii familiilor acestora, cum ar fi mecanisme de 



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

produs /rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil Nivel de realizare*/ Descriere succintă Punctaj 

multifinanțare (crowdfunding), subvenționarea ratei 

dobînzii la credite, împrumuturi la rate preferențiale 

pentru afaceri inovative și orientate spre export. 

- Inițierea şi dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu Poşta 

Moldovei. 

1.3.3. Crearea fondului 

”Tezaur pentru 

diaspora” 

Fond creat Trimestrul IV BRD Reieșind din prevederile cadrului normativ național, 

inițiativa de creare a fondului ”Tezaur pentru diaspora” nu 

poate fi realizată. Sîntem în proces de identificare a altor 

modele în vederea realizării acțiunii respective. 
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1.3.4. Organizarea 

activităților culturale 

pentru și cu Diaspora 

Număr de 

activități 

desfășurate 

Număr de 

informații, cărți și 

alte materiale 

promoționale 

repartizate 

Număr de 

participanți 

Trimestrele 

III, IV 

BRD Biroul a implementat acțiunile necesare pentru 

valorificarea sumei 1 milion de lei, cea mai mare care a 

fost acordată vreodată pentru susținerea diasporei în 

organizarea evenimentelor și activitatea centrelor de 

cultură și limbă maternă. Prin aceasta Guvernul Republicii 

Moldova recunoaște rolul diasporei în păstrarea și 

promovarea patrimoniului național, dar și în dezvoltarea 

țării. 

Pe parcursul anului a fost asigurat suportul tehnic și 

financiar pentru 4 cicluri de evenimente cultural-artistice 

în Diaspora și în Republica Moldova, în peste 50 de orașe 

din Europa, Federația Rusă, Ucraina, Kazahstan, Orientul 

Apropiat, SUA și Canada, la care au participat peste 

100.000 de persoane. 

Au fost difuzate aproximativ 10.000 de unități de 

informații, elaborate de diferite autorități publice centrale, 

în țările de destinație a cetățenilor moldoveni. 

În total pe parcursul anului 2013 în circa 15 țări din 

diaspora au fost livrate peste 4500 de cărți și manuale, 

inclusiv din donații. 

Biroul a oferit asigurarea logistică pentru transportarea 

lotului de 4000 de cărți, colectate de Asociația studenților 

basarabeni din Timișoara, care vor fi donate instituțiilor de 

învățămînt din Republica Moldova. 

În scopul consolidării identității naționale, conform 

2 



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 

nevoilor exprimate de membrii diasporei, evenimentele 

culturale organizate de diasporă cu contribuția BRD au 

fost desfășurate cu succes următoarele evenimente: 

- Ziua Independenței și Ziua Limbii, Italia și Grecia, 

- sărbătorile de iarnă (Crăciunul și Revelionul) – suport 

financiar pentru 44 asociații ale diasporei din 15 țări, 

- susținerea activității Centrelor de cultură și limbă 

maternă, deschise în țările-gazdă ale migranților – 

procurări de cărți și manuale pentru 32 de asociații ale 

diasporei care au biblioteci și organizează activități de 

instruire sau formare, 

- alte evenimente. 

 
*Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parțial (1), nerealizat (0). Media aritmetică: 17 

 
Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obținute la evaluarea 

îndeplinirii obiectivelor împărțit la numărul de obiective:  
1,88 

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 Biroului 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 echipa Biroului în componență deplină a fost formată spre mijlocul anului 

2013, în scurta perioadă de activitate s-a reușit stabilirea colaborări active cu moldovenii din afara hotarelor ţării, creşterea interesului 

general faţă de diasporă, dar și sporirea dinamismului în cadrul asociaţiilor diasporei de peste hotare, care se implică și participă în viața 

Republicii Moldova. 

 

 
Șef al Biroului pentru relații cu diaspora ___________________ Victor LUTENCO 


