
  

 

 

 

APEL  

Curs online ”Abilitarea Diasporei  în domeniul creării și consolidării  

Asociațiilor de Băștinași”  

 

 

CONTEXTUL ȘI SCOPUL  

Cursul online ”Abilitarea Diasporei  în domeniul creării și consolidării Asociațiilor de Băștinași ” este lansat de 

PNUD Moldova, în parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora (Cancelaria de Stat) în cadrul Proiectului Migrație 

și Dezvoltare Locală (MiDL) implementat de PNUD, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru 

Dezvoltare și Cooperare (SDC). 

Prin această inițiativă ne propunem să dezvoltăm capacitățile și să sporim cunoștințele membrilor din 

Diaspora în domeniul valorificării potențialului acesteia pentru dezvoltare locală și creării Asociațiilor de 

Băștinași.   

Cursul se va desfășura în format online, după modelul ”Formări de formatori”, în cadrul a trei sesiuni lunare, 

consecutive, care vor avea drept scop capacitarea și abilitarea membrilor activi din Diasporă/liderilor 

Asociațiilor Diasporale să cunoască și să disemineze în continuare bunele practici - de atragere a Diasporei în 

dezvoltarea locală și de creare a Asociațiilor de Băștinași în Moldova - și în rândul cetățenilor moldoveni 

stabiliți peste hotare  din principalele țări de destinație.  

Parteneriatul Biroul Relații cu Diaspora – PNUD/MiDL se realizează sub următoarele aspecte: planificare, 

selectare a participanților din Diasporă, realizarea instruirilor; oferirea de suport și ghidare participanților în 

realizarea propriilor instruiri pentru alți membri ai Diasporei. 

Organizatori  PNUD Moldova în parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora (BRD) al 
Cancelariei de Stat;   

Beneficiari Asociațiile Diasporale (lideri ai asociațiilor)/membri activi din Diaspora 
interesați să lanseze Asociații de Băștinași și să disemineze aceste cunoștințe 
în rândul altor cetățeni moldoveni stabiliți peste hotare  care doresc să 
contribuie la dezvoltarea localităților de origine din Moldova  

Perioada de implementare Aprilie – August 2021 
  

Scopul inițiativei Sporirea cunoștințelor și capacitarea membrilor din Diaspora în domeniul 
creării și consolidării Asociațiilor de Băștinași   

Număr preconizat de 
participanți 

10-15 persoane  



  

 

 

 
 

OBIECTIVELE SPECIFICE  

✓ Atragerea membrilor activi din Diasporă în diseminarea bunelor practici de valorificare a potențialului 
Diasporei pentru dezvoltarea locală 

✓ Dezvoltarea și capacitarea membrilor Diasporei în domeniul creării și consolidării Asociațiilor de 
Băștinași 

✓ Valorificarea potențialului Diasporei/Asociațiilor Diasporale (în special a rețelelor și contactelor 
acesteia în țara/localitatea de destinație) pentru dezvoltarea locală 

✓ Consolidarea cooperării între autoritățile publice locale din Moldova și membrii Diasporei 
✓ Identificarea unor parteneri noi pentru dezvoltarea locală în Moldova  
✓ Inițierea de noi Asociații de Băștinași, la inițiativa membrilor activi din Diaspora în localitățile lor de 

origine din Moldova 
✓ Identificarea de noi aplicanți pentru Programele de Granturi Mici pentru Asociații de Băștinași  

”Accelerator” și ”Incubator” 
✓ Promovarea Programului guvernamental DAR 1+3 în rândul Diasporei și implicarea Diasporei în 

susținerea comunităților în cooperare cu APL 
 

PREROGATIVELE INSTRUIRILOR  

In cadrul cursului participanții vor:  

✓ Descoperi potențialul acestora în calitate de lideri și actori ai schimbării 

✓ Afla și explora care sunt modalitățile prin care migrația poate fi valorificată pentru dezvoltare  

✓ Înțelege care este rolul lor și cum pot contribui în calitate de parteneri ai APL la dezvoltarea 

localităților din Moldova  

✓ Învăța pașii necesari pentru crearea Asociațiilor de Băștinași în Moldova dar și modalitățile de 

depășire a provocărilor 

✓ Obține abilități și cunoștințe pentru a disemina în continuare informația primită 

✓ Conecta și interacționa cu alți lideri din Diasporă cu aceleași viziuni, și vor face schimb idei și opinii 

De asemenea participanții vor beneficia la final de:  

✓ Certificat de participare semnat de PNUD și BRD 

✓ Consultări individualizate post-instruire (pentru fiecare instruiri) pentru a planifica și implementa pașii 

următori  

✓ Ghidare în aplicare și prioritate la finanțare pentru proiecte comune mici în cadrul Programelor de 
Granturi Mici pentru Asociații de Băștinași ”Accelerator” și ”Incubator” pentru anii 2021-2022 

✓ Ghidare și suport privind participarea la programul guvernamental ”DAR 1+3”.  

 

 

 



  

 

 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Grupul țintă pentru cursul online sunt Asociațiile Diasporale (liderii asociațiilor) și membrii activi din Diaspora 

din principalele țări de destinație a migranților, care ulterior vor avea capacități și resurse informaționale să 

disemineze cunoștințele obținute în rândul altor cetățeni RM aflați în țările de destinație interesați să lanseze 

Asociații de Băștinași în localitățile lor de origine. 

Sunt eligibili să participe:  

1. Persoane cu vârsta mai mare de 25 ani  

2. Cetățenii RM care au emigrat peste hotare și au o istorie migrațională de cel puțin un an 

3. Membri activi din Diaspora/lideri de Asociații Diasporale (cu experiență dovedită) interesați să 

lanseze o Asociație de Băștinași în localitățile lor de origine  

4. Membri activi din Diaspora /lideri de Asociații Diasporale interesați să promoveze modelul Asociațiilor 

de Băștinași în rândul grupurilor diasporale  

 

Notă: Experiența anterioară de cooperare pozitivă cu PNUD, BRD, OIM  sau alți parteneri va fi considerate 

avantaje considerabile. 

După finalizarea cursului, BRD și PNUD/MiDL vor susține în continuare formatorii în diseminarea cunoștințelor 
acumulate și a experiențelor aflate în rândul altor cetățeni Moldoveni aflați în țările de destinație.  

 

PROCEDURA ȘI DOSARUL DE APLICARE 

În termeni calendaristici, activitățile propuse vor fi implementate, după cum urmează: 

✓ Lansarea Apelului: Martie 2021 

✓ Evaluarea formularelor de aplicare și informarea participanților despre pașii următori: Aprilie 2021 

✓ Realizarea Atelierului #1: aprilie 2021 

✓ Realizarea Atelierului #2: mai 2021 

✓ Realizarea Atelierului #3: iunie 2021 

Notă: calendarul de instruire poate suferi mici schimbări. 

Pentru a fi acceptat (ă) și a beneficia de diplomă și prerogativele cursului, participanții vor trebui să participe 

la toate cele 3 sesiuni de instruire, descrise mai jos.  

Dosarul de aplicare va consta din: 

1. Formularul de aplicare ce urmează a fi completat ONLINE  

2. Curriculum Vitae (CV) ce urmează a fi transmis la adresa de e-mail brd@gov.md 

Data lansării apelului de aplicare la curs: 10 martie 2021 

https://forms.gle/heSkoYLwb4PJgcY26
mailto:brd@gov.md


  

 

 

 
Termenul limită de aplicare este: 25 martie 2021.  

Număr preconizat de participanți: 10 - 15 persoane  

Participanții vor fi selectați în baza dosarelor depuse și criteriilor de eligibilitate sus-menționate. 

 

MODALITATEA DE INSTRUIRE și AGENDA 

Instruirile vor fi realizate în format online (Zoom), în cadrul a 3 Ateliere, consecutive, lunare. Fiecare sesiune 

de instruiri va avea o durată de 3-4 ore și vor include atât informații teoretice, cât și discuții, consultări și 

activități practice.  

În cadrul fiecărui Atelier, vor fi și sesiuni practice, unde participanții vor discuta și împărtăși experiențele 

personale, provocările cu care se confruntă dar și modalitățile prin care le pot depăși.  

Atelierul # 1 (aprilie 2021):  

Sesiunea 1: Introducere în domeniul Diaspora, Migrație și Dezvoltare – abordarea integrată la nivel de Guvern. 

Scurta retrospectivă a situației migraționale din Republica Moldova (la nivel de date, legislație și instituții)  

Sesiunea 2: Realizarea politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora  

Sesiunea 3: Bune practici internaționale de valorificare a migrației pentru dezvoltare locală  

Sesiunea 4: Experiența pozitivă a Republicii Moldova de valorificare a migrației pentru dezvoltare locală – 

Abordarea celor 5 piloni 

Tema pentru acasă (va fi comunicată ulterior) 

Atelierul # 2 (mai 2021):  

Sesiunea 1: Discuții despre progres (tema pentru acasă). Provocări. Cum le depășim 

Sesiunea 2: Crearea Asociațiilor de Băștinași pas cu pas 

Sesiunea 3: Studii concrete de caz și istorii de succes din Republica Moldova. Exemple practice 

Sesiunea 4: Activități practice și discuții. Planificarea activităților ulterioare  

Tema pentru acasă (va fi comunicată ulterior) 

Atelierul #3 ( iunie 2021) 

Sesiunea 1: Discuții  despre progres (tema pentru acasă). Provocări. Cum le depășim. 

Sesiunea 2: Consolidarea Asociațiilor de Băștinași 

Sesiunea 3: Aspecte juridice și financiare (managementul Asociațiilor de Băștinași) 



  

 

 

 
Sesiunea 4: Oportunități de instruire/finanțare existentă în Moldova și modalități de aplicare. 

Concluzii și înmânarea diplomelor.  

 

Mai multe detalii privind organizarea fiecărui din cele 3 Ateliere, precum și materialele de instruire vor fi 

transmise participanților în prealabil,  în format electronic, împreună cu linkul de conectare la sesiunea online, 

la adresa de email indicată în formularul de aplicare.  

DATE DE CONTACT: 

Oxana Maciuca, consultantă PNUD/MiDL, email: oxana.maciuca@outlook.com,  

 +37369176586 (viber, whatsapp).  

Violina Donu, șef adjunct BRD, e-mail: violina.donu@gov.md   tel: (022) 250-351    

mailto:oxana.maciuca@outlook.com
mailto:violina.donu@gov.md

