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APROBAT 

Lilia PALII, Secretar general al Guvernului 

_______________ 

”_____” __________________ 2017 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI 

al Biroului relații cu diaspora pentru anul 2017 

 

Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

Obiectivul nr. 1: Elaborarea și dezvoltarea cadrului strategic și operațional al domeniului diasporă, migrație și dezvoltare 

1.1. Dezvoltarea 

capacităților 

Biroului relații cu 

diaspora și 

actualizarea 

cadrului normativ, 

instituțional și de 

politici în vederea 

asigurării rolului 

de lider, 

credibilității, 

expertizei și 

coordonării în 

domeniul 

diasporă, migrație 

și dezvoltare 

1.1.1. Reorganizarea Biroului 

relații cu diaspora 

Trimestrul 

II 

Insuficiența cadrelor 

cu experiență în 

domeniul diasporă, 

migrație și 

dezvoltare 

Regulamentul BRD 

revizuit și aprobat. 

8 fișe de post elaborate 

și aprobate. 

O. Coptu 

V. Sajin 

V.Gușan 

N. Zubco 

1.1.2. Instruirea angajaților 

BRD 

Trimestrul 

IV 

Insuficiența 

resurselor financiare 

necesare 

2 ateliere de instruire 

desfășurate. 

 angajații BRD instruiți. 

O. Coptu 

V. Sajin 

V.Gușan 

Gh. Slobodeniuc 

N. Zubco 

1.1.3. Participarea 

reprezentanților BRD în cadrul 

vizitelor internaționale de lucru 

și de studiu, inclusiv cercetarea 

și colaborarea cu structuri 

publice similare BRD-ului 

Trimestrul 

IV 

Insuficiența 

resurselor financiare 

necesare 

Asimilarea bunelor 

practici internaționale în 

domeniu. 

4 participări 

internaționale. 

O. Coptu 

V. Sajin 

V.Gușan 

Gh. Slobodeniuc 

N. Zubco 

 

1.1.4. Reprezentarea 

Guvernului în cadrul 

forumurilor și grupurilor de 

lucru internaționale specializate 

(Forumul Global privind 

Migrația și Dezvoltarea, 

Summitul Parteneriatului Estic, 

Trimestrul 

IV 

Insuficiența 

resurselor financiare 

necesare 

3 reprezentări 

internaționale. 

O. Coptu 

V.Gușan 

Gh. Slobodeniuc 

N. Zubco 
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Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

Parteneriatul de Mobilitate UE 

– RM, Agenda ONU 2030, 

etc.) 

1.2. Dezvoltarea 

abordării integrate 

a domeniului 

diasporă, migrație 

și dezvoltare la 

nivel APC și 

extinderea 

acesteia la nivel 

APL 

1.2.1. Elaborarea proiectului 

HG cu privire la mecanismul de 

implementare a abordării 

integrate a domeniului 

diasporă, migrație și dezvoltare  

Trimestrul  

IV 

Procesul de 

restructurare a APC 

și APL de nivelul II 

va influența 

elaborarea și 

implementarea 

proiectului HG 

2 de ședințe de lucru 

organizate cu instituțiile 

partenere. 

Proiect al HG elaborat. 

Procedurile de 

promovare a proiectului 

HG asigurate. 

O. Coptu 

V. Sajin 

N. Zubco 

Gh. Slobodeniuc  

 

1.2.2. Monitorizarea 

procesului de desemnare a 

persoanelor responsabile de 

domeniul diasporă, migrație și 

dezvoltare, la nivel decizional 

și tehnic, în cadrul APL 

Trimestrul 

IV 

Întocmirea listei 

persoanelor 

desemnate în cadrul 

APL va fi Procesul 

de restructurare a 

APC și APL de 

nivelul II va 

influența 

desemnarea 

persoanelor 

responsabile 

Lista persoanelor 

responsabile la nivel 

decizional și tehnic în 

cadrul APL, elaborată. 

O. Coptu 

V. Sajin 

N. Zubco  

Gh. Slobodeniuc  

 

1.2.3. Colaborarea cu experți 

externi în efectuarea studiilor și 

elaborarea materialelor de 

instruire necesare la aplicarea 

abordării integrate în domeniul 

diasporei, migrației și 

dezvoltării 

Trimestrul 

IV 

Termeni restrînși 

pentru evaluarea și 

aprobarea 

materialelor produse 

2 ghiduri elaborate și 

distribuite on-line. 

O. Coptu 

V. Sajin 

Gh. Slobodeniuc  

N. Zubco 
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Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

1.3. Optimizarea 

cadrului normativ 

și coordonarea 

politicii de stat în 

domeniul relațiilor 

cu diaspora 

1.3.1. Examinarea 

documentelor de politici 

elaborate de APC, inclusiv 

consultarea cu reprezentanții 

diasporei 

Trimestrul 

IV 

Mecanismul de 

consultare a 

documentelor de 

politici elaborate de 

APC nu implică în 

mod obligatoriu 

avizarea din partea 

BRD 

Politici sectoriale ce 

integrează migrația 

examinate. 

Număr de avize 

elaborate. 

Număr de documente 

de politici consultate. 

O. Coptu 

V. Sajin 

Gh. Slobodeniuc  

N. Zubco 

 

1.3.2. Participarea la 

elaborarea HG cu privire la 

reorganizarea Comisiei pentru 

coordonarea unor activități ce 

țin de procesul migrațional 

Trimestrul 

IV 

Reforma APC va 

influența elaborarea 

și aprobarea 

proiectului HG 

Ședințe de lucru 

organizate cu instituțiile 

partenere. 

Proiect al HG aprobat. 

Procedurile de 

promovare a proiectului 

HG asigurate. 

O. Coptu 

V. Sajin 

Gh. Slobodeniuc  

N. Zubco 

 

 

1.3.3. Colaborarea cu 

partenerii de dezvoltare în 

vederea implementării 

programelor și proiectelor de 

asistență externă în domeniul 

diaspora, migrație și dezvoltare 

Trimestrul 

IV 

Insuficiența 

proiectelor de 

asistență externă în 

domeniul diasporă, 

migrație și 

dezvoltare. 

Lipsa de resurse 

umane necesare 

pentru coordonarea 

proiectelor 

2 proiecte de asistență 

tehnică implementate în 

parteneriat cu BRD pe 

parcursul anului 2017. 

Bugetul pentru anul 

2017 al proiectelor de 

asistență tehnică 

implementate în 

parteneriat cu BRD. 

O. Coptu 

V.Gușan 

N. Zubco 

Gh. Slobodeniuc 

1.3.4. Extinderea colaborării 

cu partenerii externi de 

dezvoltare în domeniul 

diasporei, migrației și 

dezvoltării 

Trimestrul  

III 

Stoparea finanțării 

externe 

Elaborarea noului 

program de asistență 

externă (ex. SDC). 

O. Coptu 

V.Gușan 

 

1.4. Consolidarea 

capacităților 

autorităților 

administrației 

1.4.1. Organizarea ședințelor 

de lucru și atelierelor de 

instruire pentru funcționarii 

publici din APC responsabili de 

Trimestrul 

IV 

Fluctuația cadrelor, 

intensificată de 

procesul de 

restructurare a APC, 

2 ședințe de lucru și 1 

atelier de instruire 

desfășurate. 

O. Coptu 

V. Sajin 

V.Gușan 

Gh. Slobodeniuc 
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Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

publice centrale și 

locale implicate în 

domeniul 

diasporă, migrație 

și dezvoltare 

politicile în domeniul diasporă, 

migrație și dezvoltare 

va influența negativ 

memoria 

instituțională și 

activitățile de 

consolidare a 

capacităților. 

Participarea redusă a 

reprezentanților 

APC în cadrul 

activităților 

25 de participanți APC 

invitați per eveniment. 

20 de participanți APC 

instruiți. 

N. Zubco 

 

1.4.2. Organizarea ședințelor 

de lucru și atelierelor de 

instruire pentru funcționarii 

publici din APL 

Trimestrul 

IV 

Fluctuația cadrelor, 

intensificată de 

procesul de 

restructurare a APL, 

va influența negativ 

memoria 

instituțională și 

activitățile de 

consolidare a 

capacităților. 

Participarea redusă a 

reprezentanților 

APL în cadrul 

activităților, 

deoarece aceasta nu 

este obligatorie. 

1 ședință de lucru și 1 

atelier de instruire 

desfășurate. 

100% de invitații către 

APL expediate. 

100% participanți 

prezenți din cadrul APL 

instruiți. 

O. Coptu 

V. Sajin 

V.Gușan 

 

Gh. Slobodeniuc 

N. Zubco 

 

1.4.3. Organizarea și 

participarea în cadrul vizitelor 

de lucru/ studiu peste hotare 

pentru reprezentanții APC și 

APL în vederea familiarizării și 

preluării celor mai bune 

practici internaționale în 

Trimestrul 

IV 

Insuficiența 

resurselor umane  

2 vizite de lucru/ studiu 

organizate. 

Numărul de persoane 

participante. 

Practici pozitive 

internaționale preluate. 

O. Coptu 

V.Gușan 

V. Sajin 

N.Zubco 

Gh.Slobodeniuc 
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Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

domeniul diasporă, migrație și 

dezvoltare 

1.4.4. Colaborarea cu experți 

externi referitor la introducerea 

tematicii „Diasporă, migrație și 

dezvoltare”, inclus în curricula 

universitară (ciclul I și II) și în 

programul de instruire a 

funcționarilor publici de la 

Academia de Administrare 

Publică, începînd cu anul 2018 

Trimestrul 

IV 

Insuficiența 

resurselor umane  

Numărul de studenți 

beneficiari ai cursului 

de instruire (cursul va fi 

predat în ASEM și 

USM începând cu lunile 

februarie-martie 2017). 

Tematica „Diasporă, 

migrație și dezvoltare” 

inclusă în Planul de 

realizare a cursurilor de 

dezvoltare personală a 

personalului din 

autoritățile publice al 

anului 2018 în cadrul 

Academiei de 

Administrare Publică. 

O. Coptu 

Gh. Slobodeniuc 

N. Zubco 

 

Obiectivul nr. 2: Asigurarea drepturilor diasporei și consolidarea încrederii 

2.1. Informarea 

diasporei pe 

durata întregului 

ciclu migrațional 

(înainte de 

plecare, în timpul 

2.1.1. Organizarea campaniei 

„Guvernul mai aproape de tine” 

peste hotare 

Trimestrul 

IV 

Receptivitatea 

insuficientă și lipsa 

încrederii față de 

instituțiile 

guvernamentale din 

partea cetățenilor 

RM stabiliți peste 

hotare. 

Campanie organizată în 

3 țări (Spania ș.a.). 

Instituții publice  

participante (APC, 

APL). 

3 întruniri organizate. 

Numărul de 

participanți. 

O. Coptu 

V. Sajin 
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Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

aflării peste hotare 

și la reîntoarcere) 

Insuficiență de 

resurse umane și 

financiare necesare. 

2.1.2. Organizarea ediției 

2017 a Forumului online cu 

diaspora al Prim-ministrului 

Republicii Moldova 

Trimestrul 

IV 

Risc de ordin tehnic. Forum online organizat. 

Lista de întrebări și 

răspunsuri publicată. 

O. Coptu 

V.Gușan 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

2.1.3. Organizarea 

campaniilor de informare în 

diasporă și la punctele de 

trecere a frontierei 

Trimestrul 

IV 

Interes redus din 

partea 

reprezentanților 

cetățenilor RM 

stabiliți peste hotare. 

Insuficiență de 

resurse umane și 

financiare necesare. 

Campanii de informare 

organizate. 

Numărul de 

participanți. 

Numărul de materiale 

informaționale 

distribuite. 

O. Coptu 

V. Sajin 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

2.1.4. Cooperarea și oferirea 

de suport informațional 

centrelor de prestare a 

serviciilor pentru migranți 

(NEXUS Moldova, BCIS, 

MiDL, etc.). 

Trimestrul 

IV 

Materiale distribuite 

insuficiente. 

 

8 ședințe comune cu 

reprezentanții centrelor 

de prestare a serviciilor 

pentru migranți – 

organizate. 

O. Coptu 

V. Sajin 

V.Gușan 

Gh. Slobodeniuc 

N. Zubco 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

2.1.5. Actualizarea 

informațiilor disponibile pe 

paginile web dedicate diasporei, 

gestionate de către BRD 

(brd.gov.md, pagina de 

Facebook) 

Trimestrul 

IV 

Insuficiență de 

resurse umane. 

Receptivitatea 

redusă și din partea 

APC și APL 

Informație actualizată și 

accesibilă. 

 

O. Coptu 

V. Sajin 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

 2.1.6. Elaborarea și 

coordonarea procesului de 

implementare a Planului de 

acțiuni privind reintegrarea 

cetățenilor reintorși de peste 

hotare pentru anii 2017-2020 

Trimestrul 

IV 

Cooperare 

instituțională 

insuficientă. 

 

Plan aprobat prin HG. 

Acțiuni planificate 

pentru anul 2017 

realizate integral. 

O.Coptu,  

N.Zubco 
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Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

2.2. Elaborarea și 

implementarea 

programelor 

destinate 

menținerii 

identității 

naționale, 

culturale și 

lingvistice 

2.2.1. Editarea și distribuirea 

celei de-a III-a ediții a revistei 

„Moldova de oriunde” 

Trimestrul 

I 

Termeni transferați 

pentru editarea 

materialului. 

Revistă editată. 

2000 exemplare 

distribuite. 

O. Coptu 

V.Sajin 

Gh.Slobodeniuc 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

2.2.2. Organizarea ediției 

2017 a programului DOR – 

Diaspora * Origini * Reveniri 

 

Trimestrul 

III 

Interes redus din 

partea cetățenilor 

RM stabiliți peste 

hotare 

100 de beneficiari. 

Activități organizate 

conform agendei. 

O. Coptu 

N. Zubco 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

2.2.3. Elaborarea și 

implementarea de noi programe 

destinate menținerii identității 

naționale, culturale și lingvistice 

(ex. Crăciun cu dor de casă) 

  

Trimestrul 

IV 

Insuficiența 

materialor 

disponibile corelate 

cu necesitățile 

comunităților 

formate peste hotare 

1 program nou elaborat. 

1 program nou 

implementat. 

O. Coptu 

V.Gușan 

N. Zubco 

 

2.2.4. Elaborarea unui proiect 

al planului de acțiuni dedicate 

diasporei, în contextul 

dezvoltării turismului nostalgic 

Trimestrul 

III 

Colaborare 

instituțională 

ineficientă, în cazul 

restructurării 

Agenției Turismului 

Interes redus al 

diasporei față de 

domeniul turism 

2 ședințe de lucru 

organizate cu instituțiile 

partenere. 

Proiect elaborat. 

O. Coptu 

V.Gușan 

Gh. Slobodeniuc 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

2.3. Implicarea 

diasporei în 

procesul de 

optimizare a 

procedurilor de 

vot în străinătate 

2.3.1. Organizarea 

consultărilor și a unui seminar 

tematic cu privire la asigurarea 

dreptului la vot în străinătate 

Trimestrul 

II 

Interes scăzut din 

partea cetățenilor 

RM stabiliți peste 

hotare 

3 consultări publice 

organizate. 

1 seminar desfășurat. 

O. Coptu 

V.Sajin 

 

2.3.2. Promovarea 

recomandărilor cu privire la 

optimizarea procedurii de vot în 

străinătate 

Trimestrul 

III 

Implicarea redusă a 

factorilor de decizie 

Coordonarea 

ineficientă între 

instituțiile 

responsabile 

Participarea în cadrul 

Grupului de lucru 

interinstituțional 

referitor la optimizarea 

mecanismelor de 

exprimare a votului 

peste hotare. 

O. Coptu 

V. Sajin 

V. Eșanu-Gavriliță 
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Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

Obiectivul nr. 3: Mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei 

3.1. Consolidarea 

capacităților 

asociațiilor, 

comunităților și 

rețelelor din 

diasporă 

3.1.1. Efectuarea instruirilor 

pentru consolidarea 

capacităților și oferirea de 

suport pentru crearea 

asociațiilor și grupurilor de 

inițiativă ale diasporei 

Trimestrul 

IV 

Interesul scăzut al 

cetățenilor RM 

stabiliți peste hotare. 

Lipsa experților 

externi.  

2 sesiuni de instruiri 

organizate. 

Suport informațional 

oferit asociațiilor noi 

create. 

O. Coptu 

Gh. Slobodeniuc 

N. Zubco 

 

3.1.2. Crearea și dezvoltarea 

grupurilor de excelență ale 

diasporei 

Trimestrul 

II 

Interesul scăzut al 

membrilor diasporei. 

Implicarea redusă a 

factorilor de decizie. 

Coordonarea 

ineficientă între 

părți. 

5 grupuri funcționale. 

2 consultări organizate. 

5 proiecte sectoriale 

elaborate. 

 

O. Coptu 

Gh. Slobodeniuc 

N. Zubco 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

3.1.3. Deschiderea centrului 

multi-funcțional „Casa 

Moldovei” 

Trimestrul 

IV 

Capacități limitate 

ale asociațiilor 

diasporei pentru 

asigurarea 

sustenabilității 

proiectului. 

Lipsa resurselor 

financiare 

Centru creat și 

funcțional. 

O. Coptu 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

3.1.4. Monitorizarea activității 

centrelor educaționale din 

diasporă, cu suportul oferit în 

cadrul programului DEH 

Trimestrul 

III 

Comunicarea 

deficientă cu toți 

coordonatorii 

proiectelor. 

Planificarea și 

desfășurarea 

activităților comune. 

10 centre educaționale 

monitorizate. 

2 centre educaționale 

vizitate. 

O. Coptu 

Gh. Slobodeniuc 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

3.1.5. Elaborarea și 

distribuirea materialelor 

didactice în centrele 

educaționale din diasporă, 

inclusiv online 

Trimestrul 

III 

Insuficiența 

materialelor 

distribuite. 

Acces limitat la 

materiale on-line. 

Materiale didactice 

elaborate și distribuite. 

200 beneficiari. 

O. Coptu 

Gh. Slobodeniuc 

V. Sajin 
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Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

Interes scăzut din 

partea cetățenilor 

RM stabiliți peste 

hotare. 

3.1.6. Implementarea 

programului guvernamental 

Diaspora Engagement Hub 

(DEH) 

Trimestrul 

IV 

Continuitatea 

programului nu este 

asigurată. 

15 proiecte oferite 

granturi și 

implementate. 

 

O. Coptu 

V.Gușan 

Gh. Slobodeniuc 

N. Zubco 

3.1.7. Promovarea și 

consolidarea inițiativelor 

femeilor din diasporă, inclusiv 

cele reîntoarse  

Trimestrul 

II 

Interes scăzut pentru 

cooperare comună. 

 

2 seminare organizate . 

Inițiative consolidate și 

promovate. 

O. Coptu 

V.Gușan 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

3.2. Organizarea 

și promovarea 

evenimentelor de 

recunoaștere a 

meritelor și de 

consolidare a 

diasporei 

 

3.2.1. Desfășurarea ediției 

2017 a Zilelor Diasporei la 

nivel central și local 

Trimestrul 

III 

Interesul scăzut 

pentru participare. 

 

Activități desfășurate. 

25 activități realizate la 

nivel central și local. 

O. Coptu 

V.Gușan 

V. Sajin 

Gh. Slobodeniuc 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

3.2.2. Organizarea primei 

ediții a Galei Diasporei 

Trimestrul 

III 

Interesul scăzut 

pentru participare la 

eveniment. 

Eveniment organizat. 

10 persoane premiate. 

O. Coptu 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

 

3.2.3. Promovarea acțiunilor 

și evenimentelor organizate de 

reprezentanții diasporei 

Trimestrul 

IV 

Interes scăzut pentru 

comunicare. 

50 informații publicate 

în mass-media despre 

activitățile diasporei. 

24 buletine 

informaționale 

elaborate. 

Participări la emisiuni 

radio și TV. 

O. Coptu 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

3.3. Coordonarea 

activităților de 

caritate/filantropie 

și perfecționarea 

 Trimestrul 

IV 

Lipsa solicitărilor 

din partea 

cetățenilor RM 

stabiliți peste hotare. 

100% de solicitări 

coordonate. 

O. Coptu 

V. Sajin 

V. Eșanu-Gavriliță 
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Acţiuni Subacţiuni Termen 

de 

realizare 

Riscuri Indicatori de 

produs/rezultat 

Responsabil (subdiviziune/ 

funcționar public) 

actelor referitoare 

la ajutoarele 

umanitare  din 

străinătate pentru 

RM 

Obiectivul nr. 4: Implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova 

4.1. Facilitarea 

creării 

mecanismelor de 

economii și 

investiții colective 

4.1.1. Promovarea utilizării 

mecanismelor de economii și 

investiții colective de către 

membrii diasporei prin 

intermediul platformelor de 

multifinanțare (crowdfunding) 

Trimestrul 

III 

Resurse umane 

insuficiente. 

Lipsa proiectelor de 

multifinanțare. 

25 inițiative de 

multifinanțare 

promovate. 

O. Coptu 

V.Gușan 

 

4.2. Susținerea și 

organizarea în 

diasporă a 

evenimentelor de 

promovare a 

imaginii și 

potențialului 

investițional al 

Republicii 

Moldova 

4.2.1. Desfășurarea Forumului 

Investițional al Diasporei în 

Federația Rusă 

Trimestrul 

II 

Implicarea redusă a 

partenerilor 

instituționali. 

 

Forum Investițional 

organizat. 

Potențial investițional 

promovat în străinătate. 

20 parteneri 

instituționali și privați 

implicați. 

O. Coptu 

V.Gușan 

V. Sajin 

V. Eșanu-Gavriliță 

 

4.3. Promovarea 

și diversificarea 

programelor de 

susținere a 

inițiativelor de 

afaceri ale 

diasporei și ale 

migranților 

reîntorși 

4.3.1. Promovarea și 

consultarea Programului de 

Atragere a Remitențelor în 

Economie (PARE 1+1) și a 

altor programe guvernamentale 

de susținere a afacerilor și 

antreprenorialului 

Trimestrul 

IV 

Implicarea redusă a 

partenerilor 

instituționali. 

 

Minim 2 ședințe 

organizate. 

Recomandări acordate 

în termen. 

1000 materiale 

informative distribuite. 

O. Coptu 

V.Gușan 

V. Eșanu-Gavriliță 
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