
                                                                

Biroul pentru Relații cu Diaspora, Cancelaria de Stat 
Piața Marii Adunări Naționale 1, of. 451, Chișinău, Republica Moldova 
email: diaspora.congress@gov.md,tel. +373 22 250 272 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

CONGRESUL VI AL DIASPOREI 
 

1-3 SEPTEMBRIE 2014                                                                                              CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA 
 

Data-limită de înregistrare: 15 iunie 2014, ora 24:00 (ora Moldovei) 
la adresa: diaspora.congress@gov.md 

 

I. Informații generale despre participant 

Nume  

Prenume  

Anul nașterii  

Ocupația/ Activitatea profesională   

Asociația/ Comunitatea  

Țara de reședință/oraș  

Date de contact 

E-mail  

Tel. fix (cod țară + număr)  

Mob. (cod țară + număr)  

Fax (cod țară + număr)  

 

II. Date despre asociația/comunitatea pe care o reprezentați: 

 

Denumirea 
asociației/comunității/grupului 

 

Telefon:  Fax:  

E-mail:  

De cât timp activează 
asociația/comunitatea/grupul 

 

Indicați numărul de persoane 
care V-au delegat la Congres 
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Descrieți, pe scurt, procedura 
prin care ați fost delegat (ex: 
vot deschis, vot închis, etc.) 

 

Descrieți, pe scurt, profilul 
asociației/comunității/grupului 
din care faceți parte 

 

 
Detalii privind participarea:  
 

Ați participat la edițiile anterioare ale Congresului Diasporei? 
 
DA                                                             NU 
 

 
Alegeți calitatea în care veți participa la Congres:  
 

 Reprezentant al unei Asociații                                           

 Reprezentant al unei alte forme de asociere (grup, comunitate, etc.)                                   

 Independent de orice formă de asociere                  

 Observator1  

 
Descrieți motivația și interesul Dvs. de a participa (max. 200 cuvinte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      
1 Observatorii vor participa la activitățile Congresului cu titlu de informare, fără drept de vot și fără 
rambursare a cheltuielilor. 
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Care sunt așteptările Dvs. de la Congres? (max. 200 cuvinte) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Selectați tematica pentru discuții în cadrul Congresului (max. 200 cuvinte) 
 

Numerotați de la 1 la 8 temele de mai jos (1 – cel mai important, 8 – cel mai puțin important) 
  

Protecție socială  (sănătate, acorduri, pensii, indemnizații) 
 
Ambasade, consulate, consuli onorifici 
 
Acte, de stare civilă, alte documente 
 
Cultură, educație, știință 
 
Rețelele diasporei 
 
Economie și investiții 
 
Transport 
 
Alegeri 
 
Altele (specificați) 
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Specificați cum anume veți disemina informația de la Congres în cadrul comunității care V-a delegat și 
localității/regiunii din care veniți (max. 200 cuvinte) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Specificați dacă ați dori să organizați un atelier desfășurat în cadrul Zilelor Diasporei (28-30 august 2014) 
Tipul de atelier, tematica, necesitățile logistice, etc. 
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Detalii logistice 
 

Specificați dacă aveți nevoi sau cerințe speciale (meniu, sănătate, etc.)  

 

Organizatorii sunt în proces de identificare a fondurilor suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor 
participanților. Vom putea acoperi transportul (parțial) sau cazarea (în totalitate). Vă rugăm să specificați 
preferința Dvs. 

Selectați doar una dintre opțiuni! 

                  

                          TRANSPORT                                                                CAZARE 

(Rambursare parțială) 

 
 
Formularele completate se vor expedia la adresa    diaspora.congress@gov.md 
pînă la data de 15 iunie 2014, ora 24.00 (ora Moldovei). 
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