
Propuneri din partea Diasporei 

 

Ca urmare a discuțiilor membrilor  Diasporei cu Dna Maia Sandu Prim-ministru al 

Republicii Moldova la întâlnirea din 17 august 2019, cât și în cadrul evenimentului 

de la Costești au venit următoarele propuneri: 

 

1. Deschiderea de a contribui: 

 Permanent  

 Termen scurt (1-3 luni) 

 La distanță 

 

prin implicarea competențelor excepționale: 

 

 Generare de idei 

 Instruiri pe project management (inclusiv accesare de fonduri) 

 Revizuire politici 

 Transfer de bune practici 

 

Pentru îndeplinirea acestei propuneri, s-a propus BRD-lui să identifice în cadrul 

APC sarcini pentru diasporă, atât de voluntariat, cât și prin contract.  

 

2. Domenii de interes 

 

Cultural 

 Ambasadori culturali  

Multe asociații ale diasporei și persoane din diasporă organizează pe 

parcursul anului evenimente, care promovează cultura, arta și tradițiile 

noastre peste hotare. S-a propus ca în fiecare an la Zilele Diasporei sa fie 

numiți ambasadori culturali după criterii bine definite (să se elaboreze un 

Regulament).  

 

 Pregătire de materiale/programe pentru dezvoltarea educațională, culturală 

a copiilor din diaspora. 

 

Economic 

 Proceduri/regulamente de facilitare a activităților de import/export. 

 Dezvoltarea unui mecanism de remunerare a membrilor diasporei care 

facilitează investiții din afară.  
 



Ecologic 

 

 Inițiative/parteneriate la nivel de autorități publice locale 

 Inițiative/parteneriate la nivel de țară (bune practici, educație în școli, etc.) 

 

Caritate 

 

 Regulamente clare pentru proceduri vamale a ajutorului umanitar 

 Ghid care să prezinte clar și exact de ce este nevoie pentru o devămare 

simplă și care ar putea fi promovat/disponibil prin intermediul 

ambasadelor/consulatelor 

 TVA ZERO pentru echipamente donate instituțiilor publice/prestatori de 

servicii publice ( de ex. medical) 

 Desemnarea unei persoane din cadrul Serviciului Vamal responsabilă de 

devamarea ajutorului umanitar și un număr de telefon accesibil. 

 

3. Alegeri 

 

 Modificarea regulamentelor pentru a anula cerința ca președintele secției 

de vot sa fie diplomat 

 Simplificarea procesului de a anula buletinele de vot 

 Începerea procesului de înregistrare a alegătorilor din timp 

 Lărgirea surselor de informare în baza cărora  se iau deciziile despre 

amplasarea secțiilor de vot, inclusiv prin includerea opiniei diasporei. 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborat în cadrul Zilelor Diasporei 2019. 

 

s. Costești, Ialoveni 
 
 


