
Regulament  

 

Dispoziții generale 

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat organizează Bienala 

Diasporei, eveniment care va avea loc în luna decembrie, o dată la doi ani, la 

Chișinău.  

Bienala Diasporei constă în organizarea unui eveniment de networking cu și pentru 

diasporă, care oferă o platformă de comunicare celor ce intenționează să revină acasă 

în perioada sărbătorilor de iarnă cât și celor care s-au reîntors la baștină. Evenimentul 

are drept scop promovarea și aprecierea persoanelor din diasporă care au obținut 

succese în diverse domenii de activitate. 

Obiectivele programului: 

• Identificarea și recunoașterea publică a persoanelor din diasporă care au obținut 

rezultate remarcabile în diverse domenii de activitate; 

• Mediatizarea rezultatelor din diverse arii de activitate obținute de către membrii 

diasporei; 

• Promovarea și încurajarea migranților reveniți. 

• Intensificarea dialogului dintre Guvern și diasporă. 

Prezentul Regulament stabileşte principiile şi procedurile de organizare a Bienalei.  

Responsabilitățile echipei de organizare: 

Întocmirea  planului de activitate pentru desfășurarea proiectului; 

Elaborarea activităților de implementare a programului; 

Asigurarea procesului decizional bazat pe transparență; 

Colectarea și evaluarea dosarelor de participare; 

Facilitarea procesului de jurizare. 

 

 



Descrierea evenimentului: 

Bienala Diasporei este un eveniment organizat în exclusivitate pentru diasporă, 

cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți peste hotare și a migranților reîntorși, care 

au obținut rezultate deosebite în diverse domenii și care corespund criteriilor de 

eligibilitate prezentate mai jos. 

Concursul/Date generale 

Pentru a participa la concurs trebuie sa completați formularul de înregistrare: 

https://www.cognitoforms.com/BRD2/FormularDe%C3%8EnregistrareBienalaDia

sporei2017 

 Aici puteți nominaliza una sau mai multe persoane, fie să propuneți propria 

candidatură, urmată de o mică descriere/ în anexă documente care certifică 

nominalizarea. 

Procedura de selecție: 

După colectarea și evaluarea dosarelor, echipa de organizare are dreptul de a solicita 

materiale suplimentare candidaților în caz de necesitate. Toate nominalizările vor 

intra automat în următoarea etapă a concursului – Votarea. Publicul va vota on-line 

și va alege doar un singur reprezentant pentru fiecare categorie, ulterior o comisie 

mixtă de jurizare va desemna câștigătorul. Rezultatele vor fi făcute publice în timpul 

evenimentului. 

Evenimentul de premiere 

În cadrul Bienalei Diasporei din acest an ne propunem să premiem următoarele 

categorii: 

1. Jurnaliști în diasporă (jurnaliști profesioniști sau amatori care au scris despre 

diasporă sau Republica Moldova în afara țării) 

2. Medici fără frontiere; 

3. Din nou acasă (migranți reveniți care s-au remarcat în diverse domenii); 

4. DOR cu talent (participanți ai programului DOR care au reușit în diverse domenii 

promovând Republica Moldova); 

5. Cu drag pentru acasă (băștinași implicați în proiectul de dezvoltare locală MiDL). 

Categoriile de nominalizări pot varia de la o ediție la alta. 

https://www.cognitoforms.com/BRD2/FormularDe%C3%8EnregistrareBienalaDiasporei2017
https://www.cognitoforms.com/BRD2/FormularDe%C3%8EnregistrareBienalaDiasporei2017


Calendarul evenimentului: 

Perioada de înregistrare : 23.11.2017-17.12.2017 

Desfășurarea procesului de votare: 18.12.2017- 23.12.2017  

Premierea/desfășurarea evenimentului: 26.12.2017 (ora 18:00) 

 

  

  

 


