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PROGRAM-PILOT  

GRUPURILE DE EXCELENȚĂ ALE DIASPOREI (GED) 

 

Titlul programului Diaspora Engagement Hub 

Titlul subprogramului Grupurile de Excelență ale Diasporei (GED) 

Scopul programului  Dezvoltarea mecanismului funcțional de colaborare dintre 
instituțiile guvernamentale și experții înalt calificați din diasporă 
în domenii strategice de dezvoltare socio-economică a 
Republicii Moldova 

Domenii principale Social, Economie, Protecția mediului, Ecologie și Dezvoltare 
rurală, Justiție, Societate civilă. 

Termen de depunere a 
dosarelor 

23 mai 2017  

 

CONTEXTUL GENERAL 

Fondul pentru Dezvoltare Internațională al OIM susține implementarea proiectului 
Consolidarea capacităților de dezvoltare a Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre 
diasporă și țara de origine, cu scopul general de a crea condiții favorabile pentru contribuția 
directă a diasporei la dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.  

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GRUPURILOR DE EXCELENȚĂ 

- De a oferi consultanță instituțiilor guvernamentale în procesele de elaborare sau de 

implementare a politicilor publice și reformelor instituționale;  

- De a formula recomandări și inițiative de îmbunătățire a serviciilor publice; 

- De a contribui prin transfer de expertiză, creativitate și inovație cu caracter pragmatic 

și aplicativ la impulsionarea dezvoltării sectorului public și privat. 

CANDIDAȚII ELIGIBILI 

1. Cetățean(că) a Republicii Moldova/sau originar din Republica Moldova; 

2. Minim 2 ani cumulați de domiciliere peste hotare; 

3. Studii universitare și dovada competențelor în domeniul de expertiză; 

4. Minim 5 ani de experiență de muncă în domeniul de expertiză; 

5. Abilități avansate de analiză, de cercetare, comunicare și scriere; 

6. Disponibilitatea de a face transferul de expertiză instituțiilor guvernamentale în 

domenii de competență, pe bază de voluntariat; 

7. Este binevenită, experiența obținută în cadrul organizațiilor internaționale, think 

thank-uri, companii străine, universități/centre de cercetare sau ONG 

internaționale. 
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PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU FUNCȚIA DE LIDER A UNUI 

GRUP DE EXCELENȚĂ 

Dosarele candidaților vor fi expediate la adresa de e-mail diaspora.excellence@gov.md, 
până pe 23 mai 2017. Vor fi considerate complete dosarele ce vor conține1: 

1. CV-ul candidatului; 

2. Proiectul de propunere (maxim 3 pagini, fezabil, practic, măsurabil, actual sau 

inovator) de politici publice pe domenii prioritare Guvernului RM. 

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE 

Iunie 2017 – va avea loc la Chișinău I-a ședință consultativă  a Grupurilor de Excelență și a 
reprezentanților instituțiilor guvernamentale, unde vor fi prezentate: componența Grupurilor 
de Excelență ale Diasporei, domeniile prioritare și obiectivele strategice; 

Iunie-august 2017 – Grupurile de Excelență vor lucra asupra propunerilor de politici publice 
care vor fi prezentate la a II-a ședință consultativă a GED-Guvern; 

August 2017 – și anume în cadrul Zilelor Diasporei va avea loc a II-a ședință consultativă a 
Grupurilor de Excelență, unde acestea vor prezenta propuneri de politici publice tematice 
pentru Cabinetul Prim-ministrului RM spre aprobare și implementare. 

 

Fondul OIM va susține financiar Grupurile de Excelență pentru buna implementare a 
activităților (cheltuieli de transport, cazare, comunicare, buna desfășurare a ședințelor 
comune de lucru, materiale și rechizite, materiale tehnice de laborator – după necesitate, alte 
costuri logistice). 

 

DATE DE CONTACT

Ghenadie SLOBODENIUC 
Biroul relații cu diaspora 
email: ghenadie.slobodeniuc@gov.md 
 
Iulia ȚVIGUN 
Organizația Internațională pentru Migrație 
email: itvigun@iom.int  

                                                           
1 Comisia de Selectare și Evaluare își rezervă dreptul de a solicita informații și documente suplimentare, după caz. 
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