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XVII. POLITICI PENTRU DIASPORA 

Indicatori de produs/rezultat: 

- Programul național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2022-

2026, aprobat; 

- Consiliul Guvern –Diaspora funcțional; 

- Ponderea MDOC care utilizează serviciul electronic; 

- Ponderea serviciilor publice prestate de oficiile consulare prin intermediul MPay; 

- Ponderea serviciilor consulare de bază prestate la taxe reduse; 

- Programarea la oficiile consulare digitalizată și centralizată;  

- Numărul beneficiarilor ai programului PARE 1+2, reveniți din străinătate; 

- Numărul de instrumente financiare de atragere a economiilor migranților, dezvoltate și promovate; 
- Mecanism funcțional de cofinanțare din partea diasporei a acțiunilor naționale de adaptare către schimbările climatice. 

 

A. OBIECTIVE IMEDIATE 

Proiecte de documente de politici publice 

Asigurarea (re)integrării 

efective a cetățenilor 

Republicii Moldova implicați 

în procesul de migrație prin 

crearea unui sistem pentru 

revenire și reintegrare 

sustenabilă 

Elaborarea și aprobarea Programului național de 

stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării 

cetățenilor Republicii Moldova implicați în 

procesul de migrație pentru anii 2022-2026 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Cancelaria de Stat 

(Biroul relații cu  

diaspora) 

PAG, Cap. VI/ Politici 

pentru diaspora/alin.2; 

Strategia Națională 

„Diaspora 2025” HG nr. 

200/2016 

Acțiuni de reformă 

Implementarea serviciului 

guvernamental de livrare 

pentru livrarea actelor la locul 

de trai sau la oficiile 

consulare la alegerea 

consumatorului 

Promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea Conceptului serviciului 

guvernamental de livrare (MDelivery) 

Octombrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Cancelaria de 

Stat; 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică 

PAG, Cap. VI/Politici 

pentru diaspora/ alin. 10 

și Transformare digitală/ 

alin. 1 Acordul de 

Asociere, 

Art.22 lit.(b) 

Implementarea achitării on-

line a serviciilor consulare 

Încasarea prin intermediului serviciului 

guvernamental de plăți electronice (MPay) a 

plăților pentru serviciilor publice prestate prin 

intermediul oficiilor consulare 

Decembrie  

2021 

Numărul 

serviciilor 

publice cu plată, 

prestate prin 

intermediul 

oficiilor 

consulare, 

integrate cu 

MPay 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

PAG, cap. 

VI/Transformare 

digitală/ alin. 15 și 

Politici pentru diaspora/ 

alin. 9 

B. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT 

Proiecte de acte normative 
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Îmbunătățirea cadrului 

normativ în domeniul 

diasporei, migrației și 

dezvoltării 

Elaborarea și aprobarea proiectului Legii 

diasporei 

Decembrie 

2022 

Proiect de lege 

aprobat de 

Guvern și 

transmis 

Parlamentului 

Cancelaria de Stat 

(Biroul relații cu 

diaspora) 

PAG, Cap. VI/ Politici 

pentru diaspora/alin.2; 

Strategia Națională 

„Diaspora 2025” HG nr. 

200/2016 

Consolidarea rolului Biroului 

relații cu diaspora și 

asigurarea autonomiei 

decizionale în vederea 

facilitării implementării 

programelor pentru cetățenii 

aflați peste hotare și pentru 

cei reveniți 

Elaborarea și aprobarea modificărilor la 

Regulamentul de activitate al Biroului relații cu 

diaspora, inclusiv la actele normative cadru și 

conexe domeniului  

Decembrie  

2022 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Cancelaria de Stat 

(Biroul relații cu 

diaspora) 

PAG, Cap. VI/ Politici 

pentru diaspora/alin.2 

Crearea și instituționalizarea Consiliului Guvern -

Diaspora 

August 

2022 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Cancelaria de Stat 

(Biroul relații cu 

diaspora) 

Strategia Națională 

„Diaspora 2025” HG nr. 

200/2016 

Evaluarea implementării Declarației Congresului 

Diasporei, ediția a IX-a, 2021 

August 

2022 

Raport de 

evaluare 

elaborat și 

publicat 

Cancelaria de Stat 

(Biroul relații cu 

diaspora) 

PAG, Cap. VI/ Politici 

pentru diaspora; 

Hotărârea Guvernului nr. 

735/2016 

Stabilirea de facilități la 

intrarea pe teritoriul țării 

pentru cetățenii moldoveni, 

posesori de autovehicule care 

nu sunt înmatriculate în 

Republica Moldova și 

fluidizarea traficului în 

punctele de trecere a frontierei 

de stat 

Elaborarea și aprobarea proiectului de lege 

privind modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 

(art. 346, 348) 

Decembrie  

2022 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Ministerul 

Finanțelor 

PAG, cap. VI/Politici 

pentru diasporă, alin. 6 

 

Optimizarea procedurii de  

eliberare a actelor de 

identitate copiilor aflați în 

situații de risc și a copiilor 

separați de părinți pe motivul 

aflării părinților/ 

unicului părinte peste hotarele 

țării 

Elaborarea și aprobarea modificărilor la Legea nr. 

273/1994 privind actele de identitate din sistemul 

național de pașapoarte și a Legii nr. 269/1994 cu 

privire la ieșirea şi intrarea în Republica Moldova 

Decembrie 

2021 

Proiect de lege 

aprobat de 

Guvern şi 

transmis 

Parlamentului  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Agenția Servicii 

Publice 

PAG, cap. VI/Politici 

pentru diasporă, alin. 11; 

Propunerea Agenției 

Servicii Publice 

Modificarea Regulamentului privind eliberarea 

actelor de identitate şi evidența locuitorilor 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 125/2013 în contextul optimizării 

procedurii de eliberare a actelor de identitate 

minorilor 

Septembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Agenția Servicii 

Publice 

Acțiuni de reformă 

Facilitarea accesului cetățenii 

Republicii Moldova aflați 

peste hotare la serviciile 

electronice  

Instituționalizarea procedurii obținerii de către 

cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare a 

semnăturii electronice prin intermediul misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare (MDOC), pentru 

accesarea serviciilor publice electronice și 

Aprilie  

2022 

Serviciu 

funcțional; 

Numărul 

MDOC care 

utilizează 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene; 

PAG, Cap. VI/ Politici 

pentru diaspora/alin.7 



3 

expedia cereri de solicitare de acte în format 

electronic 

serviciul 

electronic 

Serviciul 

Tehnologia 

informației și 

Securitate 

Cibernetică; 

Agenția Servicii 

Publice 

Agenția 

Guvernare 

Electronică 

Asigurarea dreptului la vot 

pentru cetățenii din diasporă 

Acordarea posibilității cetățenilor moldoveni din 

diasporă de a vota pe parcursul a două zile și 

implementarea votului prin corespondență 

Decembrie  

2022 

Conceptul 

mecanismului 

votului pentru 

diaspora prin 

corespondență 

pe parcursul a 

două zile, 

elaborat  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene; 

Agenția 

Guvernare 

Electronică 

PAG, cap. VI/Politici 

pentru diasporă, alin. 1 

Efectuarea unei analize ample a fezabilității și a 

modului de implementare a votului prin internet 

cu pilotarea acestuia la unul din următoarele 

exerciții electorale 

Decembrie  

2022 

Studiu de 

fezabilitate 

privind votul 

prin internet, 

elaborat 

Mecanism al 

votului prin 

internet 

conceput și 

pregătit pentru 

pilotare 

Agenția 

Guvernare 

Electronică 

 

Asigurarea accesului la 

servicii consulare de calitate a 

cetățenilor din diasporă 

Extinderea spectrului de acte consulare și 

simplificarea procedurii de perfectare a acestora 

prin reducerea piedicilor birocratice și 

digitalizarea serviciilor 

Aprilie 

2022 

Spectrul de acte 

consulare extins 

– lista actelor 

publicată pe 

paginile 

misiunilor 

diplomatice 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene; 

Agenția Servicii 

Publice 

Agenția 

Guvernare 

Electronică 

PAG, cap. VI/Politici 

pentru diasporă, alin. 3 

Reducerea taxelor consulare pentru serviciile 

consulare de bază, cuantumul cărora este mult 

mai mare decât pe teritoriul Republicii Moldova, 

Iunie 

2022 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

PAG, cap. VI/Politici 

pentru diasporă, alin. 4 
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inclusiv taxele pentru obținerea pașaportului și 

buletinului de identitate și pentru înregistrarea 

divorțului 

Integrării 

Europene; 

Agenția Servicii 

Publice; 

Agenția 

Guvernare 

Electronică; 

Ministerul 

Finanțelor 

Implementarea unei platforme digitale 

centralizate de programare la oficiile consulare 

Decembrie 

2022 

Platformă de 

programare la 

oficiile 

consulare 

(pagină web) 

elaborată și 

funcțională 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene; 

Agenția Servicii 

Publice; 

Agenția 

Guvernare 

Electronică 

PAG, cap. VI/Politici 

pentru diasporă, alin. 8 

Extinderea geografică a rețelei consulare în 

zonele prioritare pentru diaspora Republicii 

Moldova 

Decembrie 

2022 

Nr. consulate 

noi deschise 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

 

PAG, cap. Politica 

externă / Consolidarea 

capacităților 

instituționale / alin. 4 

Asigurarea accesului la 

programe economice a 

cetățenilor din diasporă 

Susținerea celor reveniți din străinătate care 

intenționează să-și deschidă o afacere, inclusiv 

prin extinderea participării statului la programul 

PARE după formula 1+2 

Martie 

2022 

Programul 

PARE extins la 

formula 1+2 

 

Ministerul 

Economiei; 

Organizația 

pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

PAG, cap. VI/Politici 

pentru diasporă, alin. 5 

Crearea mecanismelor de atragere în țară a 

membrilor diasporei interesați în lansarea 

business-urilor în domeniul eco în RM și oferire 

unui mediu de afaceri favorabil acestora 

Decembrie 

2022 

Mecanism 

elaborat 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Agriculturii 

Rezoluția Congresului 

Diasporei, ediția a IX-a, 

2021 

Asigurarea accesului la 

informație a cetățenilor din 

diasporă și eficientizarea 

comunicării cu autoritățile 

Crearea unei platforme de petiționare online cu 

scopul de a promova incluziunea în procesul de 

luare a deciziilor 

Decembrie 

2022 

Platformă de 

petiționare 

online elaborată 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică; 

 

Rezoluția Congresului 

Diasporei, ediția a IX-a, 

2021 
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Cancelaria de Stat 

 

Dezvoltarea și promovarea 

instrumentelor financiare de 

atragere a economiilor 

migranților  

Lansarea platformei prin care cetățenii de peste 

hotare să poată procura valori mobiliare de stat și 

obligațiuni municipale 

Iulie 2022 Platformă 

lansată 

Ministerul 

Finanțelor 

Rezoluția Congresului 

Diasporei, ediția a IX-a, 

2021 

Dezvoltarea unui concept de pensii private Decembrie 

2022 

Concept 

elaborat 

Ministerul 

Finanțelor; 

Ministerul Muncii 

și Protecției 

Sociale 

Rezoluția Congresului 

Diasporei, ediția a IX-a, 

2021 

Extinderea posibilității de a oferi împrumuturi 

afacerilor prin intermediul platformelor de 

crowdfunding  

Decembrie 

2022 

Mecanism 

elaborat și 

prezentat 

Ministerul 

Finanțelor 

Rezoluția Congresului 

Diasporei, ediția a IX-a, 

2021 

Extinderea la nivel național a 

modelului de implicare a 

diasporei în dezvoltarea locală  

 

Crearea Rețelei Asociațiilor de Băștinași  August 2022 Rețea creată și 

consolidată 

Cancelaria de Stat 

(Biroul relații cu 

diaspora); 

Congresul 

Autorităților 

Locale din 

Moldova  

Rezoluția Congresului 

Diasporei, ediția a IX-a, 

2021 

Valorificarea oportunităților 

pentru acțiunea climatică  

Elaborarea și implementarea a mecanismului de 

cofinanțare din partea diasporei a acțiunilor 

naționale de adaptare către schimbările climatice 

preconizate de noul Plan Național de Adaptare  

Decembrie 

2022 

Mecanism 

elaborat și 

pregătit pentru 

implementare 

Ministerul 

Mediului 

Rezoluția Congresului 

Diasporei, ediția a IX-a, 

2021 

Intensificarea colaborării cu 

membrii diasporei axați pe 

educație și cultură 

Organizarea unui Forum Online pentru Educație 

și Cultură 

August 2022 Forum organizat Ministerul 

Educației;  

Ministerul 

Culturii; 

Cancelaria de Stat 

(Biroul relații cu 

diaspora) 

Rezoluția Congresului 

Diasporei, ediția a IX-a, 

2021 

 


