
 

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

PROGRAM DE GRANTURI PENTRU SUSȚINEREA 

PARTENERIATELOR TEMATICE REGIONALE ALE DIASPOREI 

 

Titlul programului Diaspora Engagement Hub 

Titlul subprogramului Thematic Regional Partnerships / Parteneriate Tematice Regionale 

Partenerii de 
implementare 

Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat 

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) 

Perioada de aplicare 12 februarie 2016 – 31 martie 2017 

Scopul programului  Crearea și susținerea mecanismelor de colaborare a comunităților diasporei 
Republicii Moldova, în vederea consolidării acestora și implementării 
proiectelor comune. 

Domenii prioritare Dezvoltare socio-economică regională și comunitară, educație, sănătate 

Suma granturilor 5,000 CHF per grant 

Numărul de granturi 5 

 

CONTEXTUL GENERAL 

Diaspora Engagement Hub este un program nou destinat diasporei, implementat de Biroul pentru relații cu 
diaspora, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea din Moldova, în cadrul 
proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, 
finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 

Programul de granturi pentru susținerea Parteneriatelor Tematice Regionale ale diasporei își propune să 
asigure continuitatea eforturilor BRD de a consolida asociațiile și grupurile de inițiativă din diasporă în scopul 
asigurării unei legături mai strînse cu ţara de origine. 

Programul se axează pe oferirea de suport pentru desfășurarea diferitor acțiuni cu caracter socio-economic 
regional, comunitar, educațional și de sănătate, care vor fi implementate în comun de către cel puțin două 
asociații din diasporă din minim două țări și un ONG din Republica Moldova. Activitățile susținute în cadrul 
programului pot fi desfășurate atât peste hotarele țării, cât și în Republica Moldova. 
  

SCOPUL PROGRAMULUI 

Crearea și susținerea mecanismelor de colaborare a comunităților diasporei Republicii Moldova, în vederea 
consolidării acestora și implementării proiectelor comune. 
  

OBIECTIVELE SPECIFICE  

 Mobilizarea și implicarea activă a diasporei la procesul de luare a deciziilor, elaborarea și evaluarea 
cadrului legal și de politici publice, dezvoltarea și implementarea programelor și proiectelor; 

 Valorificarea potențialului economic și socio-comunitar al diasporei la dezvoltarea Republicii Moldova.  
  

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE 

Pot obține finanțare proiectele: 

 propuse de un grup de inițiativă compus din cel puțin 2 asociații ale diasporei din minim 2 țări și un 
ONG din Republica Moldova; 

 cu o perioadă de implementare a activităților finanțate de maxim 4 luni; 
 implementate cu contribuția financiară a aplicanților (minim 15% din bugetul proiectului). 
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PROCEDURA ȘI DOSARUL DE APLICARE 

Dosarele de aplicare pot fi depuse online, în perioada 12 februarie 2016 – 31 martie 2017, prin intermediul 

FORMULARULUI ONLINE 

 

Vor fi considerate complete dosarele ce vor conține1: 

 Concept / propunere de proiect (conform modelului tipizat) 

 Bugetul proiectului (conform modelului tipizat) 

 Acordul de Parteneriat semnat de conducerea/ președinții asociațiilor sau membrii grupului de 
inițiativă (copie scanată) 

 Descrierea asociațiilor (CV)  

 Certificatul de înregistrare a asociației implementatoare (copie scanată) 

 Document ce confirmă existența unui cont bancar a asociației lider implementatoare 
  

PROCEDURA DE SELECȚIE 

Comisia de Selectare și Evaluare (Comisia) se va întruni cu o periodicitate de 2 luni și va fi alcătuită din 
reprezentanți OIM și BRD. 

Prima ședință a Comisiei va avea loc până în data de 5 aprilie 2016.  
  

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

 Gradul de cooperare regională; 

 Aplicabilitatea, eficiența financiară și sustenabilitatea proiectului; 

 Impactul social; 

 Experiența de implementare a proiectelor; 

 Planul de diseminare și valorificare a rezultatelor proiectului. 
  

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 paginilor web oficiale ale BRD 
(www.brd.gov.md) și OIM Moldova (www.iom.md). 
  

CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA GRANTURILOR  

Contractarea granturilor va fi efectuată de Misiunea OIM în Republica Moldova, în calitatea sa de 
implementator, în baza deciziilor Comisiei de Selectare și Evaluare. OIM va expedia în adresa fiecărui beneficiar 
de grant selectat - un model personalizat de acord de implementare, care va fi semnat de ambele părți. 
Beneficiarii de grant vor primi sprijin informațional din partea OIM și BRD, în vederea implementării cu succes 
a proiectului. 

Notă: Orice transfer de fonduri de la OIM către beneficiarul de grant va fi efectuat doar prin intermediul 
sistemului bancar (în tranșe, conform acordului de implementare a proiectelor). 
  

 

 

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

https://www.cognitoforms.com/BRD2/ThematicRegionalPartnerships
http://brd.gov.md/sites/default/files/cerere_de_finantare_-_thematic_regional_partnerships_may_2016.docx
http://brd.gov.md/sites/default/files/model_de_buget_-_parteneriate_tematice_regionale_may_2016.xlsx
http://brd.gov.md/sites/default/files/model_de_acord_de_parteneriat_may_2016.docx
http://brd.gov.md/sites/default/files/model_de_acord_de_parteneriat_may_2016.docx
http://www.brd.gov.md/
http://www.iom.md/


 

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

RAPORTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul va asigura raportarea executării contractului, prin 
intermediul unor rapoarte narative și financiare (interimar și final). OIM și BRD vor monitoriza procesul de 
implementare al proiectelor și modul de utilizare a mijloacelor financiare oferite prin intermediul grantului.  
 

DETALII ADIȚIONALE 

Sunt considerate neeligibile proiectele: 

 cu caracter politic sau filantropic; 
 cu caracter strict cultural (festivaluri, concerte); 
 co-finanțate de mai mult de 2 sponsori adiționali. 

 

DATE DE CONTACT 

Onorina ȘORIC 
Biroul pentru relații cu diaspora 
email: onorina.soric@gov.md 
 

Adriana BARILOV 
Organizația Internațională pentru Migrație 
email: abarilov@iom.int 
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