
 

APROBAT: 

 

Dumitru UDREA, 

Secretar general al Guvernului 

 

_____________________ 

____  ___________  2021 

 

Planul de acţiuni 

al Biroului relații cu diaspora pentru anul 2022 
                                              

Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

monitorizare 

Termen de 

realizare 
Costul ac 

țiunii/ 

sursa 

Responsabil 

(subdiviziunea/ 

funcţionarul 

public) 

Riscuri 

asociate 

realizării 

obiectivelor 

1 2 3 4 5 6 7 

Obiectiv nr.1 Consolidarea cadrului strategic și stabilirea direcțiilor prioritare de activitate a domeniului diaspora, migrație, dezvoltare (DMD) 

 

Riscuri interne: 

1. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora; 

2. Posibile defecțiuni tehnice de stocare a informației; 

3. Deficiența de management al timpului în procesul de elaborare și consultare a documentelor de politici 

 

Riscuri externe: 

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice;  

2. Reforma Cancelariei de Stat și restructurarea Biroului relații cu diaspora; 

3. Posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională; 

4. Repercusiunile situației pandemice, inclusiv asupra resurselor de personal. 

 

1.1 Coordonare

a și monitorizarea 

implementării 

politicii de stat în 

domeniul DMD 

1.1.1 Definitivarea şi aprobarea Programului 

naţional de stimulare a revenirilor şi facilitare 

a (re)integrării cetăţenilor Republicii 

Moldova implicaţi în procesul de migraţie 

pentru anii 2022-2026, în scopul asigurării 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Mai În limitele 

bugetului de 

stat/Parteneri 

externi 

(OIM/PNUD) 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

 

 

 



și implicarea 

diasporei în 

procesul de luare 

a deciziilor 

unui sistem comprehensiv şi eficient de 

stimulare a revenirii şi facilitare a reintegrării 

cetăţenilor afectaţi de migraţie, prin 

asigurarea întregului ciclu de politici, servicii 

şi produse în domeniu şi implementarea 

instrumentelor sustenabile de asistenţă şi 

suport. 
1.1.2 Evaluarea la mijloc de termen a 

Strategiei Naționale „Diaspora - 2025”  

Raport de evaluare 

elaborat și publicat 

 

 

Octombrie  Parteneri externi 

(Centrul 

Internațional 

pentru 

Dezvoltarea 

Politicilor de 

Migrație)   

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

 

 

 

 

 1.1.3 Crearea grupurilor de lucru Diasporă – 

Guvern / Guvern – Diasporă și definitivarea 

conceptului Consiliului Guvern-Diaspora 

(GUD) 

3 grupuri de lucru create Decembrie  În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

 

 

1.1.4 Examinarea proiectelor de acte 

normative și consultarea diasporei pe subiecte 

relevante pentru cetățenii RM stabiliți peste 

hotare 

100% proiecte de acte 

normative examinate; 

Nr proiecte de acte 

normative consultate 

Decembrie  În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 

1.1.5 Elaborarea şi aprobarea unui nou 

subprogram de granturi în cadrul Programului 

Diaspora Engagement Hub privind susţinerea 

activităților culturale ale asociațiilor diasporei 

și Centrelor educaționale în diasporă 

Concept de program 

elaborat și aprobat  

August  În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan  

 

 

1.1.6 Elaborarea unui Concept de program de 

stagii pentru studenţii sau absolvenţii 

instituţiilor de învățământ superior din 

străinătate cu scopul valorificării potenţialului 

tinerilor din diasporă şi stimulării revenirii în 

Republica Moldova 

Concept de program 

elaborat 

Decembrie  În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 



1.1.7 Implementarea programelor și 

proiectelor de asistență externă în domeniul 

DMD 

4 proiecte implementate: 

1. „Consolidarea 

cadrului instituțional al 

Republicii Moldova în 

domeniul migrației și 

dezvoltării” în faza a 

II-a; 
2. „Dezvoltarea 

capacităților 

antreprenoriale ale 

diasporei Republicii 

Moldova”, faza a II-a; 

3. Proiect în cadrul 

„European Union 

Global Diaspora 

Facility”, componenta 

„Diaspora 

Professionals for 

Development” 

4. Proiect în cadrul 

inițiativei „MIgration 

EU eXpertise 

(MIEUX)”  

Ianuarie- 

Decembrie  

Agenția 

Elvețiană pentru 

Dezvoltare și 

Cooperare; 

Centrul 

Internațional 

pentru 

Dezvoltarea 

Politicilor de 

Migrație; 

Ministerul 

Italian al Muncii 

și Protecției 

Sociale  

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 

1.1.8 Monitorizarea implementării Declarației 

Congresului Diasporei, ediţia a IX-a, 2021 

Raport de monitorizare 

elaborat si publicat 

August  În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

I. Cecan 

 

 

1.2 Conlucrarea 

cu APC și APL în 

vederea 

implementării 

mecanismului de 

coordonare a 

politicii de stat în 

domeniul DMD 

1.2.1 Asigurarea activității Comitetului 

Interministerial în domeniul DMD și a 

Comitetelor Locale în domeniul DMD  

2 ședințe ale Comitetului 

interministerial în 

domeniul DMD;  

5 ședințe ale Comitetelor 

locale în domeniul DMD 

Februarie 

Decembrie  

În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

D. Cucoș 

I.Cecan 

O.Roșca 

  

 

 

1.2.2 Actualizarea și publicarea Cadrului de 

Monitorizare și Evaluare a politicilor 

naționale în domeniul DMD în baza 

Raportul de evaluare a 

procesului de 

implementare a 

sistemului M&E a 

Mai  Proiectul „ 

„Consolidarea 

cadrului 

instituțional al 

N. Zubco 

V. Donu 

I. Cecan 

 

 



Raportului de monitorizare și evaluare 

(M&E) a domeniului DMD în cadrul APL 

domeniului DMD  la 

nivel de raion/municipiu, 

definitivat și publicat  

Republicii 

Moldova în 

domeniul 

migrației și 

dezvoltării” în 

faza a II-a, 

finanțat de către 

Agenția 

Elvețiană pentru 

Dezvoltare și 

Cooperare 

1.2.3 Organizarea sesiunilor de instruire 

pentru funcționarii 

publici din cadrul APC și APL privind 

acordarea de suport la reîntoarcere și 

reintegrare a cetățenilor de peste hotare 

4 sesiuni de instruire 

desfășurate 

Februarie 

Aprilie  

În limitele 

bugetului de 

stat/Parteneri 

externi  

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș  

I. Cecan  

 

 

 1.2.4 Organizarea sesiunilor de instruire 

pentru APL privind integrarea în strategiile și 

planurile de dezvoltare locală a activităților 

de implicare a diasporei în dezvoltarea 

economică a localităților 

3 sesiuni de instruire 

desfășurate 

Februarie 

Aprilie  

În limitele 

bugetului de 

stat/Parteneri 

externi 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș  

I. Cecan  

 

 

Obiectiv nr.2 Asigurarea drepturilor diasporei și fortificarea dialogului Diasporă – Guvern – țara de origine 

 

Riscuri interne: 

1. Insuficiență de resurse financiare necesare;  

2. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora; 

3. Posibile defecțiuni tehnice de elaborare și prelucrare a informației și materialelor informative; 

4. Capacități instituționale insuficiente. 

Riscuri externe: 

1. Numărul mare de solicitări privind oferirea suportului informațional; 

2. Prezentarea informațiilor necalitative de către instituții sau asociațiile diasporei; 

3. Informarea cu întârziere a BRD-ului privind desfășurarea evenimentelor; 

4. Repercusiunile situației pandemice.  
2.1 Aprofundarea 

gradului de 

2.1.1 Consolidarea platformei 

„eMoldovaTa.gov.md” în calitate de hub 

Platformă funcțională; Decembrie  Agenția 

Elvețiană pentru 

N. Zubco 

V. Donu 

 

 



comunicare/ 

informare a 

membrilor 

diasporei și 

identificarea 

modalităților 

adiționale de 

asistență a 

concentățenilor 

aflați în 

străinătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informațional pentru comunicarea directă 

între diasporă și autorități 

100% informație utilă 

distribuită; 

Nr. vizualizări; 

Nr. instituții publice și 

asociații ale diasporei 

implicate  

Dezvoltare și 

cooperare 

O. Roșca 

 

2.1.2 Actualizarea informațiilor distribuite 

prin intermediul paginilor web și a rețelelor 

de socializare 

2 pagini web și 5 rețele 

de socializare dedicate 

diasporei actualizate 

Decembrie  În limitele 

bugetului de 

stat/Parteneri 

externi 

(PNUD/OIM) 

N. Zubco 

V. Donu 

O. Roșca 

 

 

2.1.3 Extinderea și implementarea 

programului „Guvernul mai aproape de tine” 

în afara țării 

Program impelmentat; 

2 întruniri cu diaspora 

organizate (online sau cu 

prezența fizică) 

Decembrie  60.000 lei 

Bugetul de stat  

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 

2.1.4 Informarea societății civile despre 

activitatea Guvernului, Cancelariei de Stat și 

BRD în domeniul DMD 

95% informație utilă 

distribuită 

40  comunicate de presă 

20  buletine informative 

10  de participări la 

emisiuni radio/media 

10  anunțuri 

 

Ianuarie -

Decembrie  

În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

O. Roșca 

 

 

 

2.1.5 Acordarea asistenței la organizarea și 

desfășurarea acțiunilor culturale organizate cu 

prilejul sărbătorii Mărțișorului, etc. 

2500 mărțișoare 

distribuite în Ambasade, 

asociații ale diasporei; 

Nr. de evenimente 

susținute 

 

Martie- 

Decembrie  

În limitele 

bugetului de 

stat/Parteneri 

externi (parțial 

Agenția 

Elvețiană pentru 

Dezvoltare și 

Cooperare) 

N. Zubco 

V. Donu 

I. Cecan  

 

 

 

2.1.6 Promovarea pe plan național și 

internațional a evenimentelor culturale, 

100% evenimente 

organizate de către 

membrii diasporei RM 

Februarie- 

Decembrie  

În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

O. Roșca 

 

 



educaționale organizate de către membrii 

diasporei RM 

promovate pe pagina 

BRD și rețelele de 

socializare 

2.1.7 Elaborarea videospoturilor și 

materialelor vizuale și infografice cu 

identitate vizuală actualizată privind 

informarea cetățenilor RM din diaspora 

despre politica de stat în domeniul DMD 

100% informație plasată 

cu identitate vizuală 

actualizată 

20 materiale vizuale și 

infografice elaborate 

2 videospoturi elaborate 

Februarie- 

Decembrie  

Organizația 

Internațională 

pentru Migrație 

N. Zubco 

V. Donu 

O. Roșca 

 

 

2.1.8 Organizarea și desfășurarea Zilelor 

Diasporei 

Zilele Diasporei 

desfășurate 

August  300.000 lei 

 Bugetul de Stat 

 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 

2.1.9 Organizarea campaniilor de informare 

privind oportunitățile de implicare a diasporei 

pentru consultanță în Republica Moldova și 

în cadrul comunității conaționalilor peste 

hotare 

Nr. campanii organizate Decembrie În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 

 2.1.10 Organizarea campaniilor de informare 

privind accesul la servicii, inclusiv la 

reîntoarcere  

Nr. campanii organizate Februarie- 

Decembrie 

În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 

2.1.11 Organizarea campaniei de promovare a 

membrilor diasporei care organizează 

campanii sociale, sau aduc ajutoare umanitare 

în țară 

Nr. persoane promovate Februarie În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

O. Roșca 

 

 

2.1.12 Revizuirea „Ghidului pentru 

(re)integrarea cetățenilor RM reîntorși de 

peste hotare” 

Ghid revizuit și publicat Februarie În limitele 

bugetului de 

stat/Parteneri 

externi 

(PNUD/OIM) 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

I. Cecan 

 

 



Obiectiv nr.3 Mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei prin susținerea implicării directe și indirecte a acesteia  

în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova 

 

Riscuri interne: 

1. Insuficiență de resurse financiare necesare;  

2. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora. 

Riscuri externe: 

5. Interesul scăzut al APL și al diasporei privind aplicarea la proiecte și participarea la evenimente; 

6. Interes scăzut din partea partenerilor de dezvoltare și asistență externă; 

7. Repercusiunile situației pandemice, inclusiv asupra resurselor de personal și capacității de organizare a programelor și evenimentelor.  

 

 

3.1 

Implementarea 

programelor 

destinate 

implicării 

diasporei în 

dezvoltarea 

socio-culturală și 

economică a țării 

de origine 

3.1.1 Desfășurarea Programului de predare a 

limbii române pentru profesorii centrelor 

educaționale din diasporă 

20 profesori instruiți Octombrie   În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 

3.1.2 Implementarea Programului „Diaspora 

Engagement Hub” 

9 proiecte finanțate Martie-

Decembrie  

450.000 lei 

Bugetul de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

D. Cucoș 

 

 

 

3.1.3 Organizarea și desfășurarea celei de a 

X-a ediția a Programului DOR 

Programe organizate și 

desfășurate; Număr de 

beneficiari 

August  800.000 lei 

Bugetul de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

O.Roșca 

 

 

 

3.1.4 Implementarea Programului „Diaspora 

Acasă Reușește DAR 1+3” 

40 de proiecte finanțate Februarie-

Decembrie  

10.000.000 lei 

Bugetul de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

D. Cucoș 

 

 

3.2 Consolidarea 

capacităților 

asociațiilor, 

comunităților și 

rețelelor de 

excelență din 

diasporă 

3.2.1 Elaborarea și pilotarea unui model de 

mobilizare și intensificare a colaborării cu 

membrii diasporei calificate, axați pe diferite 

domenii 

Model creat și pilotat în 

cadrul a 2 domenii: 

educație și cultură; 

1 Ghid privind schema 

de mobilizare a diasporei 

înalt calificate elaborat 

 

Februarie-

Decembrie 

Parteneri externi 

(Centrul 

Internațional 

pentru 

Dezvoltarea 

Politicilor de 

Migrație)   

N. Zubco 

V. Donu 

O. Roșca 

 

 

 



3.2.2 Crearea Reţelei asociaţiilor de băştinaşi 

(AdB) şi a asociaţiilor care acţionează la nivel 

local 

şi naţional şi implementează programe de 

dezvoltare 

în paralel cu AdB 

Reţea creată şi 

consolidată 

August Parteneri externi 

(PNUD 

Moldova) 

N. Zubco 

V. Donu 

D. Cucoș 

O. Roșca 

 

 

 

 3.2.3 Oferirea suportului pentru crearea 

asociațiilor și grupurilor de inițiativă ale 

diasporei 

Nr. de consultații oferite Decembrie  În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

O. Roșca 

 

 

 

 3.2.4 Organizarea sesiunilor de instruire 

și/sau suport pentru conaționalii de peste 

hotare care organizează campanii sociale, sau 

aduc ajutoare umanitare în țară 

2 sesiuni de instruire 

și/sau suport desfășurate 

 

Decembrie În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

O. Roșca 

 

 

 

Obiectiv nr.4 Asigurarea managementului funcțional al Biroului relații cu diaspora și consolidarea capacităților 

 

Riscuri interne: 

1. Managementul ineficient de delegare a sarcinilor; 

2. Delegarea sarcinilor neplanificate; 

3. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora. 

4. Capacități instituționale insuficiente. 

5. Deficiența de management al timpului în procesul de elaborare și consultare a documentelor de politici 

 

Riscuri externe: 

5. Reforma Cancelariei de Stat și restructurarea Biroului relații cu diaspora; 

6. Posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională; 

7. Repercusiunile situației pandemice, inclusiv asupra resurselor de personal. 

 

4.1 Elaborarea și 

prezentarea spre 

aprobare a 

documentelor 

care asigură 

funcționalitatea 

Biroului 

4.1.1 Elaborarea Planului de activitate al 

Biroului, înaintarea propunerilor pentru 

planul anual de acțiuni al Cancelariei de Stat. 

Plan de acțiuni al 

Biroului relații cu 

diaspora pentru anul 

2023 elaborat; 

Propuneri pentru planul 

anual al Cancelariei de 

Stat înaintate. 

Decembrie În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 



 4.1.2 Revizuirea proceselor operaționale ale 

Biroului  

Procese operaționale 

revizuite și prezentate 

Serviciului Audit Intern 

Decembrie  În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 

 4.1.3 Revizuirea recomandărilor Auditului 

Intern 

Procese revăzute și 

avizate de șeful Biroului; 

Includerea 

recomandărilor în 

procesele operaționale 

ale Biroului 

Ianuarie În limitele 

bugetului de stat 

N. Zubco 

V. Donu 

I. Cecan 

 

 

4.2 Revizuirea 

procedurilor de 

evaluare a 

performanțelor 

individuale a 

funcționarilor 

publici din cadrul 

subdiviziunii și 

asigurarea 

consolidării 

capacităților 

4.2.1 Stabilirea obiectivelor anuale 

individuale  

7 obiective aprobate de 

către Secretarul general 

al Guvernului 

Ianuarie În limitele 

bugetului 

aprobat 

N. Zubco 

V. Donu 

M. Bunduchi 

D. Cucoș 

O. Roșca 

I. Cecan 

 

 

 4.2.2 Desfășurarea procedurii de evaluare 

trimestrială și anuală a performanței 

individuale a funcționarilor publici din cadrul 

Biroului 

Fișe de evaluare 

trimestrial și anual 

elaborate 

Trimestrul I-

IV 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

N. Zubco  

 4.2.3 Delegarea funcționarilor publici din 

cadrul Biroului la cursuri de instruire/ateliere 

de lucru/conferințe. 

Persoane delegate Ianuarie – 

Decembrie 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

N. Zubco  

 

Şef subdiviziune 

 

Nadejda ZUBCO 

 (nume, prenume) 

 

___________ (semnătura) 

 

_________ 

(data) 

 

                         Şef DCPP 

 

Tatiana BEȘLIU 

 (nume, prenume) 

 

___________ (semnătura) 

 

_________ 

(data) 



 

 

 


