
 

 
Programul Diaspora Engagement Hub este implementat de BRD, în cadrul proiectului 
 ”Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, 
 faza a II-a, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)  

PROGRAM DE GRANTURI  

PENTRU ABILITAREA FEMEILOR DIN DIASPORĂ 

Titlul programului Diaspora Engagement Hub 

Titlul subprogramului Diaspora Women Empowerment / Abilitarea Femeilor din Diasporă  

Partenerii de 
implementare 

Biroul Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat 

 

Termen de aplicare 28 februarie 2018 

Scopul programului  Susținerea programelor implementate de membrii diasporei Republicii 
Moldova, orientate spre abilitarea socială, civică, juridică și economică a 
femeilor migrante 

Domenii prioritare Dezvoltare comunitară; educație și mentorat; sănătate; antreprenoriat social; 
consiliere și advocacy; servicii sociale. 

Suma granturilor 93 986.50 MDL per grant 

Numărul de granturi 5 

Toate activitățile pe proiect, inclusiv raportul final urmează să fie realizate până la 31 august 2018. 
 

CONTEXTUL GENERAL 

Diaspora Engagement Hub este un program guvernamental destinat diasporei, implementat de Biroul Relații 
cu Diaspora, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul 
migrației și dezvoltării”, faza a II-a, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 

Programul de granturi pentru Abilitarea Femeilor din Diasporă va oferi susținere proiectelor ce vizează 
îmbunătățirea condițiilor sociale și economice ale femeilor, prin transfer de cunoștințe și abilități, inclusiv 
prin creare de servicii inovatoare și implicarea în inițiative comunitare.  

 

Activitățile pot fi organizate doar în Republica Moldova. 
 

SCOPUL PROGRAMULUI  

Susținerea programelor implementate de membrii diasporei Republicii Moldova, orientate spre abilitarea 
socială, civică, juridică și economică a femeilor din diasporă. 
  

OBIECTIVELE SPECIFICE  

✓ Crearea și susținerea unor mecanisme durabile de implicare a femeilor din diaspora Republicii 
Moldova în consolidarea comunitară și mobilizarea capitalului uman/ contribuțiilor acestora pentru 
soluționarea problemelor socio-economice din țara de origine și de reședință; 

✓ Valorificarea potențialului uman și socio-comunitar al diasporei în promovarea egalității de gen și 
abilitării personale, antreprenoriale și de liderism a femeilor din diaspora Republicii Moldova; 

✓ Consolidarea capacităților membrilor diasporei de a elabora și implementa proiecte cu un impact 
social sporit. 

Notă! Vor fi încurajate proiectele axate pe dezvoltarea start-up-urilor înființate de către femei în Republica 
Moldova. 
  

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE 

Pot obține finanțare proiectele: 
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✓ propuse de membrii diasporei (persoană fizică, grup de inițiativă / asociație); 

✓ ale căror beneficiari, direcți și indirecți, sunt femeile din diaspora Republicii Moldova. 

Notă! Toate activitățile trebuie să fie finalizate până la 31 august 2018. 
  

PROCEDURA ȘI DOSARUL DE APLICARE 

Dosarele de aplicare pot fi depuse online, până la data de 28 februarie 2018, prin intermediul 

FORMULARULUI ONLINE (click aici pentru deschiderea formularului) 

 

Vor fi considerate complete dosarele ce vor conține1: 

✓ Cererea de finanțare (click aici pentru a descărca formularul); 
✓ CV-ul solicitantului (model Europass); 
✓ Descrierea grupului de inițiativă / asociației. 
 

PROCEDURA DE SELECȚIE 

Comisia de Selectare și Evaluare (Comisia) este alcătuită din reprezentanți ai BRD.   

IMPORTANT! Termenul limită pentru depunerea dosarelor la acest sub-program este – 28 februarie 2018.  

Dosarele complete depuse vor fi evaluate conform următoarelor criterii de selectare: 

✓ Impactul social, gradul de promovare a egalității de gen și implicare a femeilor din diasporă; 
✓ Eficiența financiară, aplicabilitatea și durabilitatea proiectului; 
✓ Experiența de implementare a proiectelor similare; 
✓ Corespunderea propunerii de proiect cu obiectivele programului de granturi; 

   

COMUNICAREA REZULTATELOR 

Rezultatele fiecărei ședințe a Comisiei de Selectare și Evaluare vor fi diseminate, în decurs de 5 zile 
lucrătoare de la organizarea ședinței, atât în mod direct, cât și prin intermediul paginii oficiale web a BRD 
(www.brd.gov.md). 
  

CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA GRANTURILOR 

Contractarea granturilor va fi efectuată de Biroul relații cu diaspora al Cancelariei de Stat în calitatea sa de 
implementator, în baza deciziilor Comisiei de Selectare și Evaluare, care va expedia în adresa fiecărui 
beneficiar de grant selectat - un model personalizat de contract, care va fi semnat de ambele părți. 
Beneficiarii de grant vor primi sprijin informațional din partea BRD, în vederea implementării cu succes a 
proiectului. 

Notă: Orice transfer de fonduri de la Cancelaria de Stat către beneficiarul de grant va fi efectuat doar prin 
intermediul sistemului bancar național la un cont deschis în Republica Moldova (în tranșe, conform 
contractului de prestare a serviciilor). 
  

RAPORTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul va asigura raportarea executării contractului, prin 
intermediul unor rapoarte narative și financiare (interimar și final). 

BRD va monitoriza procesul de implementare al proiectelor și modul de utilizare a mijloacelor financiare 
oferite prin intermediul grantului.  
   

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

https://www.cognitoforms.com/BRD2/DiasporaWomenEmpowerment
http://brd.gov.md/sites/default/files/cerere_de_finantare_-_diaspora_women_empowerment_2017.docx
http://www.brd.gov.md/
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DATE DE CONTACT 

Nadejda ZUBCO                                              
Biroul relații cu diaspora 
e-mail: nadejda.zubco@gov.md  
     

 
  

Emilia CEBOTARI 
Biroul relații cu diaspora 
e-mail: dimiemilia89@gmail.com                                              
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