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Diaspora Engagement Hub (DEH), (în continuare „programul”) este un program guvernamental de granturi 

tematice destinat cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare, implementat de către 

Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora (BRD) în cadrul proiectului ,,Consolidarea 

cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”. Programul a fost finanțat, 

din anul 2016, de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, însă începând cu anul 2020 sunt 

planificate resurse financiare inclusiv din  bugetul de stat.   

 

Scopul programului este de a pune în valoare capitalul uman al diasporei prin susținerea inițiativelor 

cetățenilor RM din străinătate și implementarea acestora în țara de origine.    

Obiectivele programului sunt: 

- Optimizarea cadrului normativ și coordonarea politicilor de stat în domeniul diasporei, migrației și 

dezvoltării;  

- Motivarea și facilitarea contribuției directe a cetățenilor Republicii Moldova din străinătate și  

participarea activă în viața economică, socială şi culturală a țării; 

- Atragerea capitalului uman și financiar voluntar al diasporei pentru implementarea proiectelor cu 

impact pentru dezvoltarea țării.  

  

Programul include 4 subprograme: 

Reîntoarcerea profesională a diasporei – un complex de acțiuni și măsuri implementat de către 

profesioniștii din diasporă care contribuie prin transfer de tehnologii, competențe și contacte obținute peste 

hotare la dezvoltarea economică, socială, culturală, educațională sau civică a Republicii Moldova. 

Proiecte inovative ale diasporei – un complex de acțiuni și măsuri cu caracter inovator implementat de 

către membrii diasporei, pentru dezvoltarea economică, socială, culturală, educațională sau civică a Republicii 

Moldova.   

Subprogram destinat tinerilor din diasporă – un complex de acţiuni şi măsuri implementat de către tinerii1 

(18-35 ani) din diasporă, care contribuie la  dezvoltarea economică, socială, culturală, educațională sau civică 

a Republicii Moldova.  

Programul de susținere a activităților culturale și educaționale în diasporă - destinat Asociaţiilor 

(organizațiile neguvernamentale), Centrelor Educaționale de studiere a limbii române peste hotare, din 

diaspora Republicii Moldova, înregistrate oficial în țara de destinație. Scopul este valorificarea potențialului 

și susținerea mediului asociativ al diasporei și Centrelor Educaționale de studiere a limbii române pentru 

consolidarea, dezvoltarea acestora și participarea  activă la promovarea identității naționale, culturii, limbii și 

tradițiilor peste hotare. 

 
 

 
1 În conformitate cu prevederile Legii Nr. 215/2016 cu privire la tineret.// 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105800&lang=ro 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105800&lang=ro

