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Raport 

Zilele Diasporei 

12-28 august 2019 

 

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 735 din 09.06.2016, în acest an, 

în perioada 12-17 august, la nivel central, s-au desfășurat Zilele Diasporei. 

Prima activitate din cadrul Zilelor Diasporei 2019 a fost Cursul de instruire 

pentru profesorii Centrelor Educaționale ale Diasporei, care a avut loc la centrul 

educațional FIDES din or. Chișinău. Cursul a fost organizat de către BRD în 

parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Asociația 

Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). 

Menționăm că, la curs au participat 12 profesori din 6 țări (Franța, Grecia, 

Italia, Portugalia, Federația Rusă, Irlanda), care au beneficiat de ore de limba și 

literatura română, în perioada 12-15 august. Participanții au primit manuale didactice 

(manuale de învățare și predare a limbii române, nivel A1 și A2). Cursurile au fost 

asigurate de către experții ANTEM: Lucia Cucu, Alexandra Barbăneagră, Ala 

Zavadschi și Marina Balova. 

La 15 august, s-a desfășurat cel de-al doilea eveniment din cadrul Zilelor 

Diasporei 2019, anume o donare voluntară de sânge, cu genericul „Salvăm 

împreună o viață ACASĂ”. Inițiativa aparține reprezentanților diasporei și acest 

eveniment s-a desfășurat în premieră, în acest an de Zilele Diasporei. Evenimentul a 

fost organizat de către BRD în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale (MSMPS) și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS). 

Acesta a avut loc la Palatul Republicii, la care au participat cu cuvinte de salut 

reprezentanți ai BRD, MSMPS și CNTS. Menționăm că, 13 persoane din diasporă 

au donat sânge. 

Evenimentul major a avut loc la data de 16 august, la Palatul Republicii și a 

întrunit 161 participanți din 22 țări (Lituania, Marea Britanie, Statele Unite ale 

Americii, Italia, Franța, Letonia, România, Belgia, Finlanda, Austria, Georgia, 

Federația Rusă, Portugalia, Regatul Spaniei, Armenia, Noua Zeelandă, Republica 

Elenă, Elveția, Germania, Irlanda, Kazahstan, Canada, inclusiv Republica Moldova) 
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și 80 reprezentanți ai administrației publice centrale, locale și parteneri 

internaționali. 

La eveniment a participat Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, 

Prim-ministru al Republicii Moldova, Maia Sandu, ministrul Educației, Culturii și 

Cercetării, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Interne, Andrei Năstase, 

Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu,  Ministru al 

Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, Ministru al Finanțelor, Natalia 

Gavriliță, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  Ala Nemerenco, 

Directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova,  Caroline 

TISSOT, Șeful interimar de misiune, USAID în Republica Moldova,  Victoria 

GELLIS, Reprezentanta rezidentă adjunctă PNUD în Republica Moldova, Andrea 

CUZYOVA, dar și alți reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai 

organizațiilor internaționale. 

În cadrul celei de-a VII-a ediții a Zilelor Diasporei reprezentanții diasporei au 

participat la sesiunea plenară Votul în diasporă, unde s-a discutat despre problemele 

organizării alegerilor peste hotarele țării. Una dintre propunerile diasporei fiind votul 

electronic, care în viziunea membrilor diasporei ar ușura și îmbunătăți procedura de 

vot. De asemenea, membrii diasporei s-au arătat interesați de a se implica în calitate 

de observatori la viitoarele alegeri.  Totodată, membrii diasporei au participat și la 

alte sesiuni plenare, alături de reprezentanții autorităților publice centrale, cum ar fi 

sesiunea cu: 

o Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Agenția Servicii 

Publice, e-Gov;  

o Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

o  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

Scopul organizării acestor sesiuni plenare a fost de a crea un dialog constructiv 

între reprezentanții diasporei și Guvernul Republicii Moldova, în vederea 

identificării problemelor cu care se confruntă diaspora și necesitatea implicării 

autorităților centrale și locale ale Republicii Moldova, cât și a diasporei în 

soluționarea lor. Reprezentanții diasporei au vorbit despre problemele și provocările 

cu care se confruntă, despre importanța valorificării potențialului intelectual al 

diasporei și a implicării acesteia în activitatea statului. 
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De asemenea, în cadrul evenimentului a fost organizată tradiționala expoziție 

„Moldova de oriunde”, la care au participat reprezentanți ai diasporei ce și-au 

prezentat țara de destinație prin materiale promoționale, gastronomie, costume 

tradiționale, dar și instituțiile publice, parteneri ai Biroului relații cu diaspora, care 

au distribuit materiale promoționale privind proiectele guvernamentale, dar și alte 

informații utile și interesante cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare. 

 Pe lângă expoziția „Moldova de oriunde”, a fost organizat și un „Iarmaroc de 

caritate”, la care au participat persoane cu dizabilități din 6 centre din țară (Centrul 

Phoenix, A.O. Cultum, A.O. Concordia, CPT Hîncești, CPT Orhei și CPT Brînzeni). 

Aceștia au vândut în cadrul evenimentului produsele hand-made pe care le 

confecționează. 

Evenimentul s-a încheiat cu o recepție, unde participanții activi ai Zilelor 

Diasporei au primit câte o diplomă de apreciere și o trăistuță reprezentativă 

„Moldova” din partea organizatorilor. Spre final, participanții evenimentului s-au 

bucurat de prestația trupei Pasha Parfeni Band. 

Ziua de 17 august, a fost ziua în care s-a organizat Picnicul la Complexul 

Turistic Costești, Ialoveni. Menționăm că ziua a debutat cu întrevederea 

reprezentanților diasporei cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu la 

Casa Guvernului. La întrevedere au participat 39 persoane, care au adresat întrebări 

și primit răspunsuri direct de la Prim-ministru. 

La Costești, participanții au avut parte de activități de team-building cu 

trainerul Victoria Belousov și diverse discuții. Discuțiile au fost divizate în  panele, 

anume:  

o Implicarea diasporei ACASĂ 

Moderator: Stela Leucă, reprezentant diaspora SUA 

o Discurs motivațional cu Victoria Morozov, The Moldova Project. 
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În perioada 19-28 august 2019, s-a desfășurat cea de a VII-a ediție a 

Programului guvernamental DOR Diasporă*Origini*Reveniri, la care au participat 

copiii și tineri din 23 de țări precum: Marea Britanie, Belgia, Portugalia, Ucraina, 

Germania, Republica Elenă, Federația Rusă, Italia, USA, Canada, Irlanda, Belarus, 

Turcia, Georgia, Olanda, Spania, Cehia, Franța, Bulgaria, România, Norvegia, 

Elveția și Republica Moldova. 

În cadrul programului participanții au participat la activități ce țin de: 

 dezvoltarea, păstrarea și promovarea identității naționale a tinerilor moldoveni 

din diasporă prin cunoașterea limbii și istoriei, dansului și cântecului popular; 

 cunoașterea de către tinerii din diasporă a patrimoniului cultural, istoric-

național și a tradițiilor naționale; 

 cunoașterea de către tineri din diasporă a societății moldovenești 

contemporane; 

 promovarea Republicii Moldova în țara de reședință. 

 

Programul DOR a oferit șansa tinerilor din diasporă de a-și vizita țara de 

origine, îmbunătăți nivelul de cunoaștere a limbii române, precum și de a crea rețele 

de tineri din diasporă, capabili și dornici să promoveze Republica Moldova, să 

colaboreze și să contribuie la dezvoltarea țării de origine. 

 

 

 

Acest raport a fost elaborat de către Biroul relații cu diaspora. 

29 august 2019 


