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PREFAȚĂ  
 

Ghidul este elaborat, la inițiativa Cancelariei de Stat (Biroul relații cu diaspora) în cadrul 
proiectului Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației 
și dezvoltării (faza a II-a) și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare 
(SDC). 

Necesitatea Ghidului este determinată de nevoia păstrării memoriei instituționale în 
gestionarea politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora și instruirii metodologice a 
funcționarilor publici responsabili de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD). 
Funcționarii formați profesional, părăsind sistemul organelor administrației publice 
centrale și locale, diminuează semnificativ impactul acțiunilor strategice și tactice de 
colaborare cu Diaspora în cadrul politicii de stat în domeniul DMD.  

Scopul Ghidului de a oferi suport metodologic funcționarilor publici care contribuie activ 
la realizarea politicii de stat DMD de organele administrației publice centrale și locale pe 
parcursul întregului ciclu (elaborare-aprobare-implementare-monitorizare-evaluare). 

Obiectivul general este de a spori eficiența de coordonare a amplei politici de stat DMD și 
de a diversifica mecanismele de colaborare cu Diaspora Republicii Moldova. 

Obiective specifice: 
▪ a cultiva abordare sistemică și comprehensivă cu privire la integrarea domeniului 

DMD în procesele de implementare a politicilor naționale și locale de dezvoltare; 
▪ a spori eficiența mecanismelor de colaborare cu cetățenii Republicii Moldova 

stabiliți temporar sau permanent peste hotare (diaspora);  
▪ a extinde domeniile de cooperare prin intermediul programelor și proiectelor 

destinate Diasporei;  
▪ a facilita contribuția directă și indirectă a Diasporei la dezvoltarea Republicii 

Moldova la nivel național și local. 

Grupuri țintă: Prezentul Ghid poate fi utilizat drept reper metodologic și îndrumar care 
urmează să consolideze eforturile autorităților publice centrale și locale de creștere a 
eficienței de gestionare a migrației, prin: 

▪ analiza situației și identificarea necesităților pentru serviciile publice destinate 
diasporei RM, migranților reveniți și familiile acestora (ex: evidență și informare, 
îngrijire și supraveghere, suport pentru (re)integrare, etc); 

▪ atragerea și gestionarea fondurilor disponibile în domeniul migrației și dezvoltării 
locale și naționale. 

Totodată, conținutul Ghidului poate prezenta interes altor grupuri de cititori, care urmăresc 
acelaș obiectiv de interes comun – maximizarea impactului pozitiv al migrației asupra 
dezvoltării socio-economice a localității de baștină și a Republicii Moldova, în general, spre 
exemplu:  



 

 

▪ asociațiile diasporei (entitățile formale sau non-formale);  
▪ asociațiile de băștinași sau alte O.N.G.-ri naționale sau locale; 
▪ mediul academic; 
▪ mediul de afaceri și investițional; 
▪ organizațiile internaționale și agențiile de dezvoltare specializate; 
▪ alți actori din străinătate interesați de a pune în valoare mecanismele de prietenie 

și cooperare cu Republica Moldova (ex. parteneriatele de înfrățire între localități, 
consorții, fundații, etc).  

Structura Ghidului cuprinde 3 capitole, concluzii și recomandări, glosar, lista bibliografică, 
lista abrevierilor, anexă. 
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CAPITOLUL I:  

Asistența internațională și evoluția 
instituțională a politicii de stat în domeniul 
diasporei, migrației și dezvoltării (DMD) 
 

1.1. Principalele programe și proiecte de gestionare a domeniului diasporei, 
migrației și dezvoltării 
 

Din anul 2000 pînă în prezent, Republica Moldova este integrată activ în procesele globale 
ale migrației și dezvoltării cu suportul principalilor parteneri de dezvoltare și donatori: 
Consiliul Europei, Comisia Europeană, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 
(SDC), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Organizația Internațională 
pentru Migrație (OIM), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), UN Women, 
Organizația Internațională a Muncii (ILO), Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID), Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), 
Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională (SIDA), Agenţia Austriacă de Dezvoltare 
(ADA), Agenţia Cehă pentru Dezvoltare, Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor 
de Migrație (ICMPD) și altele. 

Abordarea globală în privința migrației și dezvoltării, discutată în cadrul Forumului Global 
pentru Migrație și Dezvoltare (GFMD), la care participă reprezentanții Republicii Moldova, 
are la bază ideea migrației circulare reglementate prin intermediul unor programe și 
proiecte speciale, care au drept scop valorificarea beneficiilor materiale și non-materiale 
pentru migranți – țara de origine – țara de destinație.  

Prin implementarea programelor și proiectelor speciale, în calitate de instrumente tactice, 
se urmărește atingerea următoarelor obiective: 

▪ diminuarea fenomenului migrației nereglementate și combaterea traficului de 
ființe umane; 

▪ soluționarea problemelor degradării capitalului uman și exodului de specialiști; 
▪ satisfacerea nevoilor piețelor muncii din țările de destinație și țările de origine; 
▪ promovarea mecanismelor de dezvoltare a țării de origine prin capitalizarea fluxului 

de remitențe (resurse materiale); 
▪ promovarea programelor de revenire a migranților înalt calificați care facilitează 

transferul de cunoștințe, abilități și tehnologii în țara de origine la nivel local și 
național (resurse non-materiale); 

▪ stimularea sectorului economic prin crearea noilor întreprinderi. 
 

O abordare multidimensională cu privire la potențialul migrației circulare asupra dezvoltării 
socio-economice a țării de origine și a țării de destinație, scoate în evidență 4 grupuri țintă 
de migranți: 

 calificați sau înalt calificați (profesori, medici, specialiști în diverse domenii 
profesionale, colaboratorii organizațiilor internaționale sau agenții de dezvoltare, 
centrelor sau instituțiilor de cercetare, oameni de afaceri, sau colaboratorii 
corporațiilor transnaționale sau fondurilor de investiții, etc); 

 în curs de formare profesională (tineri-studenți și participanții programelor de 
formare profesională, etc); 



 

 

 slab calificați (angajații la locuri de muncă simple și necalificate); 

 copii și tinerii din generația a 2-a și a 3-a.  

În practica Republicii Moldova, migrația circulară se caracterizează prin: migrație 
permanentă (integrarea și naturalizarea în țara de destinație, formarea diasporei, 
reveniri spontane pe termen scurt în țara de origine); 
migrație temporară (călătorie, studii și dezvoltare profesională, muncă sezonieră, 
întoarcere în țara de origine și dezvoltarea afacerilor mici). Emigranții sunt implicați în 
mobilitatea umană transfrontalieră, cu caracter repetitiv, formal sau neformal1. 

 

Cine este Diaspora Republicii Moldova? 

Diaspora Republicii Moldova este constituită din cetățenii Republicii Moldova, stabiliți 
temporar sau permanent peste hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova 
și descendenții lor, precum și comunitățile formate de aceștia. Peste hotare, persoanele 
social și economic active, cu cetățenia Republicii Moldova, se asociază și crează asociații 
non-guvernamentale, grupuri de inițiativă, centre culturale, fundații, centre/institute de 
cercetare, cluburi sportive, grupuri de interes profesional, firme și companii în diverse 
domenii de activitate, etc. 

În Republica Moldova o amplă politică de stat în domeniul relațiilor cu diaspora s-a 
dezvoltat în cadrul Programului Global Comun IOM/PNUD Integrarea Migrației în 
Strategiile naționale de dezvoltare (MOMID). Acest Program a fost implementat de către 
Biroul Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Organizația Internațională pentru Migrație 
(OIM), finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC), în perioada 
anilor 2014 – 20182. 

Programul a urmărit obiectivul de a susține eforturile Guvernului Republicii Moldova de 
integrare a migrației în documentele de dezvoltare națională, inclusiv sporirea capacităților 
metodologice de monitorizare și evaluare a acțiunilor politice strategice și tactice realizate3. 

În cadrul acestui program, autoritățile publice centrale și locale din Republica Moldova și-
au asumat angajamentul să reducă la minimum efectele negative și să maximizeze 
impactul pozitiv al migraţiei circulare asupra dezvoltării socio-economice a ţării. Această 
misiune se realizează prin reglementări normative și măsuri politico-administrative de 
gestionare eficientă la nivel național și local, inclusiv prin implementarea programelor și 
proiectelor specializate destinate diasporei. 

În experiența Republicii Moldova sunt înregistrate cîteva progrese de integrare și de 
consolidare a cadrului instituțional a domeniului DMD4: 

▪ Programele de activitate ale Guvernului Republicii Moldova cuprind 
compartimentul dedicat priorităților politicii de stat în domeniul diasporei, migrației 
și dezvoltării5; 

▪ Este instituită funcția de Consilier al Președintelui pentru relațiile cu diaspora6 în 
Cabinetul Președintelui Republicii Moldova; 

                                                           
1 Wickramasekara P., Migrația circulară: câștig triplu sau sfârșit obscur? 
2 https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/Mainstreaming-Migration-into-National-Development.html  
3 Toartă V., Vremiș M.Ghid cu instrucțiuni metodologice privind utilizarea cadrului de Monitorizare și Evaluare (M&E) participativă 
a politicilor în domeniul DMD pentru măsurarea implementării abordării integrate în acest sens. Chișinău, 2018. 
4 https://mfa.gov.md/ro/content/cooperarea-republicii-moldova-cu-oim-fost-discutata-la-geneva  
5 Programul de Activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare (2013-2014) 
6 Organigrama Aparatului Președintelui Republicii Moldova. https://www.presedinte.md/aparatul-presedintelui  
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1 Wickramasekara P., Migrația circulară: câștig triplu sau sfârșit obscur? 
2 https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/Mainstreaming-Migration-into-National-Development.html  
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a politicilor în domeniul DMD pentru măsurarea implementării abordării integrate în acest sens. Chișinău, 2018. 
4 https://mfa.gov.md/ro/content/cooperarea-republicii-moldova-cu-oim-fost-discutata-la-geneva  
5 Programul de Activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare (2013-2014) 
6 Organigrama Aparatului Președintelui Republicii Moldova. https://www.presedinte.md/aparatul-presedintelui  

 

 

▪ Este constituit Comitetul inteministerial care facilitează funcționarea mecanismului 
de comunicare și coordonare a politicii de stat în domeniul DMD; 

▪ Codul electoral al Republicii Moldova reglementează particularitățile exprimării 
votului în diasporă, constituirii și funcționării secțiilor de votare peste hotarele 
Republicii Moldova; 

▪ O viziune complexă și comprehensivă de acțiuni politice și programe destinate 
diasporei este formulată în Strategia națională Diaspora 20257.  

În Republica Moldova au fost realizate concomitent alte proiecte cu impact major în 
domeniul migrației și dezvoltării: 

• Valorificarea potențialului migrație în Republica Moldova8; 
• Migrația și Dezvoltarea Locală/Migration and Local Development (MiDL)9; 
• Consolidarea cadrului instituțional al Republicii moldova în domeniul migrației și 

dezvoltării10; 
• Consolidarea capacităților de dezvoltare a Moldovei prin crearea parteneriatelor 

dintre diasporă și țara de origine”, finanțat de Fondul pentru Dezvoltare 
Internațională al OIM; 

• Consolidarea legăturii dintre migrație și dezvoltare în Moldova: adaptarea și 
testarea modelului unui furnizor de servicii integrate NEXUS Moldova ca 
întreprindere socială durabilă11 

 
 
1.2. Cadrul instituțional al politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora 

 
În prezent, Parlamentul, Președinția și Guvernul Republicii Moldova recunosc importanța 
contribuției Diasporei în dezvoltarea țării și promovează subiectul DMD în agendele sale de 
activitate. Coordonarea domeniului DMD dintre Parlament, Președinție și Guvern este un 
proces dinamic și complex. Consensul instituțional și agende de activitate sincronizate 
facilitează acțiuni de bună guvernare, servicii publice calitative, programe cu impact 
destinate Diasporei.  

Concomitent, puterea executivă a Republicii Moldova, prin intermediul abordării integrate, 
coordonează inițiativele normative și administrative între autoritățile publice centrale 
(APC), autoritățile publice locale (APL), și partenerii de dezvoltare.  

Lipsa unei viziuni consolidate (idei, concepte, principii, sistem de valori, etc) cu privire la 
prioritățile pe termen scurt, mediu și lung, afectează situația demografică și socio-
economică a Republicii Moldova. Fenomenele emigării și degradării capitalului uman în 
Republica Moldova se produc mai intensiv, decît intervențiile modeste de politici publice 
realizate de către autoritățile centrale sau locale în raport cu Diaspora.  

Starea emoțională a populație este preponderent dominată de convingeri lipsite de 
perspectivele succesului și bunăstării în Republica Moldova. Sentimentul de supraviețuire 
sau de perspective neclare, îi împinge pe cetățenii Republicii Moldova tineri și economic 
activi să-și încerce norocul la o viață mai bună oriunde peste hotare, dar nu în Republica 
Moldova. 

În contextul resurselor limitate, misiunea (im)posibilă a politicii de stat în domeniul DMD 
este de a promova acțiuni ambițioase în raport cu Diaspora și de a orienta potențialul ei 
uman și material pentru cultivarea Succesului, Bunăstării și Prosperității Republicii 
                                                           
7 Hotărîrea Guvernului Nr. 200 din 26.02.2016. 
8 http://amp.gov.md/aim/viewActivityPreview.do~public=true~pageId=2~activityId=7239~language=ro  
9 http://amp.gov.md/aim/viewActivityPreview.do~public=true~pageId=2~activityId=16074~language=ro  
10 http://amp.gov.md/aim/viewActivityPreview.do~public=true~pageId=2~activityId=11867~language=ro  
11 http://amp.gov.md/aim/viewActivityPreview.do~public=true~pageId=2~activityId=11998~language=ro  



 

 

Moldova la nivel local și național. Misiunea este realizabilă. Diaspora Republicii Moldova 
trebuie să aibă temei pentru exprimarea încrederii și mîndriei față de Republica Moldova, 
în care sunt condiții favorabile pentru manifestare civică, socială, economică și politică 
pentru cetățenii săi. Republica Moldova este o destinație atractivă pentru reîntoarcere și 
investiții. 

Responsabilitatea Guvernului Republicii Moldova este de a apăra drepturile fiecărui 
cetățean, indiferent de țara de reședință și de a facilita mobilizarea diasporei pentru 
dezvoltarea țării de origine – Republica Moldova. 

Pe termen lung, Guvernul Republicii Moldova facilitează dezvoltarea cadrului insituțional 
comprehensiv de colaborare între autoritățile publice centrale și locale cu Diaspora, bazate 
pe încredere și inițiative comune.  

Mecanismele de colaborare ale APC/APL cu diaspora urmăresc realizarea următoarelor 
obiective politico-strategice:  

1. Constituirea și dezvoltarea cadrului strategic și operațional al domeniului (DMD);  
2. Asigurarea drepturilor diasporei și consolidarea încrederii;  
3. Mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei;  
4. Implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a 
Republicii Moldova. 
 
 

Atribuțiile Biroului relații cu diaspora (BRD) 

Conform Hotărîrii Guvernului Nr. 780/2012, BRD este format ca subdiviziune a 
Cancelariei de Stat, politic subordonată direct Prim-Ministrului Republicii Moldova. 
Șeful Biroului Relații cu Diaspora (BRD) consiliază Prim-ministrul în probleme de domeniu, 
este numit și eliberat din funcție de către Prim-ministru, prin dispoziție de Guvern. 
Procedurile administrative de implementare a politicii de stat se efectuează în subordinea 
Secretarului General al Guvernului.  

Scopul principal al Biroului relații cu diaspora este să coordoneze procesul de realizare 
a politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora, contribuind la păstrarea şi afirmarea 
identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste hotare, valorificarea 
potenţialului uman şi material al diasporei. 

Structura organizațională a BRD a urmărit atingerea următoarelor obiective majore:  

▪ Structurarea nevoilor și consolidarea intereselor diasporei; 
▪ Implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare ce vor extinde 

oportunitățile de contribuție a diasporei;| 
▪ Consolidarea potențialului profesional al diasporei în scopul de a acționa ca 

factori ai transformării în Republica Moldova. 

Responsabilitățile Biroului Relații cu Diaspora (BRD) sunt: 
▪ Gestionarea eficientă a migrației circulare prin diverse canale de comunicare și 

facilitarea contribuției variate a Diasporei în parteneriate tematice; 
▪ Consolidarea cadrului inter-instituțional privind crearea condițiilor favorabile de 

manifestare civică, socială, economică și politică pentru toți cetățenii Republicii 
Moldova, indiferent de locul de reședință. 

La etapa inițială, structura BRD a fost compusă din trei echipe:  



 

 

Moldova la nivel local și național. Misiunea este realizabilă. Diaspora Republicii Moldova 
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Echipa Comunicare – asigură comunicarea eficientă și permanentă, prin diverse canale de 
comunicare între Guvern-Diasporă și facilitează comunicarea Diaspora-Diaspora.  

Comunicarea și promovarea programelor implementate se realizează, utilizînd 
instrumentele de comunicare în masă, inclusiv prin intermediul surselor on-line (ex. pagina 
oficială a Biroului relații cu diaspora pe www.brd.gov.md, www.eMoldovaTa.gov.md, 
www.dor.md, www.privesc.eu, paginile oficiale de pe rețelele de socializare - Facebook, 
ok.ru, Instagram, Twitter, Telegram, etc ). 

Echipa Analitică – colectează și analizează datele cantitative și calitative pentru realizarea 
politicii DMD eficiente, bazate pe evidențe.  

Echipa Programe – elaborează programe tematice orientate spre interesele anumitor 
grupuri țintă (ex. copii, tineri, femei, experți înalt calificați, oameni de afaceri și investitori, 
asociații ale diasporei) și diverse domenii de activitate (Vezi capitolul III). 

La nivel național, programele și proiectele promovate în cadrul politicii de stat DMD se 
realizează în comun de către autoritățile publice centrale și organizațiile internaționale 
partenere.  

Beneficiarii principali sunt membrii Diasporei activi, interesați să contribuie la dezvoltarea 
Republicii Moldova. 

În perioada anilor 2012-2022, la nivel național, Biroul Relații cu Diaspora din cadrul 
Cancelariei de Stat, avînd poziția de lider în gestionarea politicii de stat în domeniul DMD 
(diaspora policy), în comun cu PNUD și OIM Moldova: 

- au promovat aplicarea abordării integrate (the whole of Government approach) la nivel 
național și au facilitat extinderea acestei abordări autorităților publice locale; 

- au elaborat și au facilitat aprobarea hotărîrilor de Guvern, documente de politici publice 
ce consolidează cadrul strategic, normativ și instituțional (Strategia națională Diaspora 
2025, Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul DMD, Planul de acțiuni 
privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare, etc); 

- au elaborat și implementat programe ce facilitează contribuția directă a Diasporei prin 
proiecte de dezvoltare (ex. Diaspora engagement Hub, Grupurile de Excelență ale 
Diasporei, D.O.R., D.A.R 1+3, D.O.M.D.E, etc). 

Atribuțiile BRD în cadrul Cancelariei de Stat cu privire la politica de stat în domeniul 
relațiilor cu Diaspora se axează pe două dimensiuni principale: 

1) Coordonarea interministerială a politicilor și programelor pentru Diasporă. La 
etapa inițială, a fost realizată prin Dispoziţia Guvernului nr. 58 din 07 iunie 2013. 
Ulterior, a fost aprobat Mecanismului de coordonare a politicii de stat în domeniul 
DMD și constituit Comitetul interministerial DMD (Vezi capitolul II.). 

2) Dezvoltarea mecanismelor funcționale de dialog continuu între instituțiile 
guvernamentale și Diasporă, prin cultivarea încrederii reciproce, urmărind scopul 
atragerii potențialului uman și material al Diasporei în procesele de dezvoltare ale 
Republicii Moldova. 

 

 

 

 



 

 

1.3. Elementele de scriere a unui proiect 
 

Proiectul - plan sau o intenție de a întreprinde anumite acțiuni, de a organiza anumite 
evenimente, de a realiza anumite activități în scopul atingerii obiectivului proiectului.  

Ideea va defini un set de priorități și preferințe strategice, precum și un plan detaliat al 
activităților, conținutului și programului. 
 
Identificăm partenerii proiectuui. Trebuie să vă găsiți partenerii care vor ajuta în 
menținerea stabilității și eficienței proiectului.  
 
Analiza condițiilor de aplicare, asigurați-vă că ideea proiectului este eligibilă.  

Scrierea proiectului/ elementele constitutive a unui proiect: 

▪ titlu 
▪ analiza situației 
▪ grupul țintă 
▪ plan de acțiuni 
▪ rezultate scontate  
▪ relevanța proiectului  
▪ estimarea bugetului 
▪ raportare 
▪ monitorizare si evaluare a proiectului 

 

Titlul proiectului trebuie să fie scurt și să reflecte rezultatul cheie, să fie atractiv, ușor de 
perceput și de memorizat. 

Analiza situației - trebuie să fie argumentată prin studii, date statistice, cercetări ale 
specialiștilor. 

Grupul țintă - este un grup de persoane, o autoritate publică central/locală etc., asupra 
cărora este direct orientat scopul proiectului și care vor simți un impact pozitiv puternic din 
realizarea activităților proiectului. 

Plan de acțiuni de implementare a proiectului- oferă o ilustrare grafică a unui program de 
activități care ajută la planificarea, coordonarea și monitorizarea unor sarcini specifice în 
cadrul unui proiect, descrierea activităților care duc la rezultatul scontat. 

Model: 

Plan de implementare a proiectului: 

Denumirea 
acțiunii/activității Luna I Luna II Luna III Luna IV Responsabil 

Obiectivul I     APC/APL 

Obiectivul II     APC/APL 

Obiectivul III     APC/APL 

 
 
 
Rezultate scontate –activitățile care duc la îndeplinirea obiectivelor proiectului, ceea ce 
înseamnă că încep să apară beneficiile durabile pentru grupurile țintă și beneficiari. 
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Relevanța proiectului:  
▪ identificarea problemelor, nevoilor reale;  
▪ estimarea capacităţilor de absorbţie; 
▪ calitatea estimării capacităţilor de implementare. 

 
Eficiența se concentrează pe calitatea managementului zilnic, de exemplu:  

▪ managementul bugetului;  
▪ managementul personalului, informaţiei, proprietăţii etc.;  
▪ managementul riscului;  
▪ schimbările de circumstanţe;  
▪ relaţiile/coordonarea cu autorităţile, instituţii, beneficiari și alţi donatori;  
▪ respectarea termenelor limită  

 
Estimarea bugetului -  Bugetul unui proiect trebuie să fie clar și cât mai detaliat, activitățile 
să fie realizate în limita cheltuielilor planificate.  
 
Raportarea - reprezintă un important instrument de control al resurselor financiare ale 
proiectului, astfel încât orice abatere depistată scoate în evidență necesitatea de a o analiza 
şi remedia. 
 
Monitorizare si evaluare a proiectului - Fiecare program de finanţare posedă o grilă de 
evaluare, care conţine criterii acceptate: 

a) Relevanţa, care clarifică concordanţa dintre ceea ce propune proiectul şi ceea ce 
donatorul doreşte să sprijine financiar; 

 b) Capacitățile tehnice şi financiare de a realiza activitățile indicate în aplicaţie; 

 c) Metodologia, care clarifică cum va fi implementat proiectul şi cât de realiste sunt 
activităţile propuse;  

d) Sustenabilitatea, care clarifică ce va schimba proiectul în termeni de impact şi ce se va 
întâmpla după finalizarea proiectului;  

e) Bugetul, care determină argumentarea cheltuielilor propuse pentru finanţare.  

 

  

 



 

 

CAPITOLUL II.  

Principalele platforme de comunicare și 
coordonare cu Diaspora 
 

Mecanismele de comunicare și coordonare ale politicii de stat în domeniul DMD includ 
două platforme principale: 

1.  Congresul Diasporei și Zilele Diasporei; 

2.  Comitetul interministerial în domeniul DMD. 

În cadrul acestora se stabilesc obiectivele strategice pe un ciclu de 2 ani și se coordonează 
acțiunile politico-administrative privind implementarea lor.  

 

2.1. Congresul Diasporei și Zilele Diasporei: 

Scopul Congresului Diasporei este de a facilita un dialog constructiv direct între 
reprezentanții Diasporei și Guvernul Republicii Moldova, în vederea identificării 
problemelor în care urmează să se implice autoritățile centrale și locale ale Republicii 
Moldova în soluționarea lor. 

Congresul Diasporei este o platformă necesară pentru comunicare directă între Guvern și 
Diasporă, referitor la impactul politicilor implementate de autoritățile publice centrale 
asupra diasporei și impactul migrației asupra proceselor economice, sociale, academice și 
politice din Republica Moldova.  

La etapa inițială, menținerea legăturilor cu persoanele originare din Republica Moldova 
domiciliate peste hotare (diaspora moldovenească), a fost realizată de către Biroul relații 
interetnice (BRI). Primul Congres al Diasporei a avut loc în anul 2004. În anul 2005 a fost 
creat Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova și coordonarea 
activității lui în calitate de entitate consultativă pentru Guvernul Republicii Moldova. 
Urmare a delimitării funcțiilor și atribuțiilor funcționale, începînd cu ediția a VI-a, 
responsabilitatea pentru organizarea Congresului Diasporei (1-3 septembrie 2014) este 
preluată de către Biroul Relații cu Diaspora (BRD).  

BRD a promovat inițiativa de desfășurare a Zilelor Diasporei la nivel național și local, în 
scopul includerii autorităților publice locale în mecanismele de comunicare și colaborare 
cu Diaspora.  

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 16 iulie 2014, anual pe întreg teritoriul țării 
Republicii Moldova, la nivel național și local, sînt organizate Zilele Diasporei în a treia 
săptămînă a lunii august, cu scopul de a promova dialogul cultural, turistic, economic; de 
a mobiliza asociațiile diasporei și societatea civilă pentru ca, prin acțiuni comune, să 
contribuie la dezvoltarea sustenabilă și promovarea țării pe plan internațional, inclusiv a 
turismului în Republica Moldova. 

La finalul Congresului Diasporei, probleme desbătute și propunerile înaintate se aprobă 
prin Rezoluție finală. 
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În perioada anilor 2004-2021 (edițiile I-XI)12, o dată în 2 ani, timp de 2-3 zile la Palatul 
Republicii, se desfășoară Congresul Diasporei.  

Congresul Diasporei este organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. La 
eveniment participă, Președintele Republicii Moldova, Prim-ministrul, miniștri și 
reprezentanții autorităților publice centrale, deputații Parlamentului Republicii Moldova, 
reprezentanții autorităților publice locale, reprezentanții misiunilor diplomatice și ai 
organizațiilor internaționale. 

La inițiativa proprie a asociațiilor diasporei a fost organizată o conferință în afara Republicii 
Moldova, la Florența (Italia) în perioada 18-20 octombrie 2013. 

Agenda și temele de discuție ale Congresului Diasporei sunt formulate, ținînd cont de 
interesele Diasporei. Printre cele mai populare subiecte de discuții au fost: micșorarea 
taxelor și îmbunătățirea serviciilor consulare, rolul asociațiilor din diasporă și a asociațiilor 
de băștinași pentru dezvoltare locală, programe educaționale, acorduri bilaterale privind 
protecția socială, recunoașterea studiilor sau a permiselor de conducere, programe de 
crowdfunding/crowdsourcing sau investiționale, votul in diasporă, etc. 

Așteptările Diasporei Republicii Moldova în raport cu Guvernul Republicii Moldova sunt 
următoarele: 

 Implicarea activă a Diasporei în mecanismele de comunicare și colaborare cu 
autoritățile publice ale Republicii Moldova (Parlament, Președinție, Guvern, 
autoritățile publice locale, etc); 

 Promovarea reprezentanților Diasporei înalt calificate în funcții de demnitate 
publică sau funcționari publici, ca factor-motivator pentru revenire în țara de 
origine; 

 Atragerea asociațiilor diasporei sau experților calificați în consultarea publică a 
proiectelor documentelor de politici publice sau proiectele actelor normative; 

 Implicarea Diasporei în elaborarea și implementarea planurilor de activitate ale 
Biroului Relații cu Diaspora; 

 Susținerea activităților comune Guvern-Diasporă în domeniul educației copiilor și 
tineretului (programe educaționale pentru generația a 2-a și a 3-a); 

 Desfășurarea întrevederilor demnitarilor de stat cu comunitățile Diasporei, în timpul 
vizitelor oficiale peste hotare, inclusiv includerea reprezentanților diasporei în 
delegațiile oficiale; 

 Consultarea Diasporei în procesul de perfecționare a cadrului normativ privind votul 
în diasporă. 

 
Lucrările Congresului Diasporei sunt transmise online pe www.privesc.eu. 
 

2.2. Comitetul interministerial în domeniul DMD: 

O altă componentă a Mecanismului de coordonare a politicii în domeniul relațiilor cu 
diaspora este Comitetul interministerial în domeniul DMD (CIDMD), ce funcționează în 
baza HG nr. 725/2017.  

Comitetul interministerial în domeniul diasporei, migraţiei și dezvoltării – organ colegial 
care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile cadrului normativ și tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.  

  

 

                                                           
12 Hotărîrea Guvernului Nr. 570/2014. 



 

 

Activitatea CIDMD se bazează pe următoarele principii fundamentale:  

1) asigurarea supremaţiei legii și a drepturilor fundamentale ale omului consemnate în 
Constituţia Republicii Moldova și în tratatele internaţionale;  

2) protejarea drepturilor și intereselor cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi peste hotare;  

3) mobilizarea cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi peste hotare pentru realizarea 
potenţialului uman individual și al comunităţilor în exercitarea responsabilităţilor civice în 
interesul Republicii Moldova;  

4) extinderea oportunităţilor de contribuţie a diasporei la procesul de dezvoltare a ţării;  

5) coordonarea eficientă a activităţilor autorităţilor publice centrale sau locale, pe verticală 
și pe orizontală, cu implicarea activă a societăţii civile, a mediului academic, a mediului 
privat și a structurilor internaţionale relevante la realizarea politicii în domeniul diasporei, 
migraţiei și dezvoltării. 

 

 

2.3. Recomandări privind integrarea domeniului diasporă, migrație și dezvoltare de 
către autoritățile publice locale 
 

Reieșind din Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației 
și dezvoltării, aprobat prin Hotârîrea Guvernului nr. 725/2017, se recomandă extinderea la 
nivelul local al modelului național de includere a abordării integrate a domeniului diasporă, 
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migrațiune și dezvoltare cu divizare a rolurilor și responsabilităților pe două niveluri: de 
coordonare și prioritizare a domeniului în programele de dezvoltare locală și de 
implementare a politicilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasul 1: Desemnarea persoanei responsabile de promovarea domeniului diasporă, 
migrație și dezvoltare la nivel local: 

 Identificarea persoanei resursă (ex: Viceprimar, specialist atragere investiții, 
specialist comunicare/relații cu publicul, secretarul consiliului, secretarul primariei, 
director de scoala, director de gradinita, director de bibliotecă etc.) 

 Adaptarea și aprobarea Fișei de post (Anexă: Model fișă de post) 
 Asigurearea procesului de instruire a persoanei desemnate (BRD, CALM, 

PNUD/MiDL etc) 
 
Pasul 2: Analiza datelor migraționale din localitate prin: elaborarea unei baze de date (ex. 
Profilul Migrațional Local): 

 Identificarea persoanelor plecate din localitate; 
 Clasificarea bazei de date după țări; 
 Estimarea impactului local. 

 
Ex: Profil Migrațional Local: 

Nr. 
Nume/ 

Prenume 
Sex 
F/M 

Data 
nașterii 

Țara/orașul de 
destinație 

Perioada 
plecării 

Profesia 
în RM 

Profesia în țara 
de destinație 

Nr. 
membrilor 
de familie 

Date de 
contact 

          
          

 



 

 

Pasul 3: Integrarea migrației în Strategiile, Programele, Planurile de dezvoltare locală: 
 Estimarea necesităților la nivel local; 
 Consultarea localității cu privire la necesitatea identificată; 
 Prioritizarea în comun cu localitatea a necesităților prioritizate;  
 Includerea necesității în Strategia, Programul, Planul de dezvoltare locală 

Pasul 4: Desfășurarea ședinței de constituire a asociației de băștinași Planificarea I-mei 
ședințe a asociației de băștinași 

 Planificarea ședinței; 
 Invitarea localnicilor și diasporei la ședință de constituire; 
 Aprobarea deciziei de creare a Asociației de băștinași; 
 Stabilirea unui parteneriat dintre APL și Asociația de băștinași; 
 Identificarea I-ului proiect comun. 

 
Pasul 5: Atragerea localnicilor/băștinașilor în proiectul de dezvoltare a localității: 

 Identificarea I-ului proiect; 
 Promovare; 
 Comunicare; 
 Transparență; 
 Utilizarea tehnologiilor noi; 
 Campanii de colectare de fonduri (fundrising) de dezvoltare locală. 
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CAPITOLUL III.  

Programe și proiecte naționale și locale 
 

Bunele practici ale Guvernului Republicii Moldova cuprind următoarele programe ce 
facilitează implicarea directă și indirectă a diasporei: 

▪ Programul Diaspora. Origini. Reveniri (D.O.R.); 
▪ Programul de granturi tematice Diaspora Engagement Hub (DEH); 

- Centrele Educaționale în Diasporă (CED); 
- Grupurile de Excelență ale Diasporei (GED); 
- Gala Studenților Originari din Republica Moldova (GSORM); 
- Programul de stagii pentru tineri; 
- Guvernul vine mai aproape; 
- Programul Forumul de Afaceri al Diasporei; 
- Programul Forumul Investițional în Diasporă; 
- Proiectul D.O.M.D.E.; 

▪ Programul DAR 1+3. 

 

3.1. Programul Diaspora. Origini. Reveniri (D.O.R.): 

Începînd cu anul 2013, Programul D.O.R. (Diasporă. Origini. Reveniri- www.dor.md) este una 
din cele mai importante investiții a resurselor publice ale Guvernului Republicii Moldova în 
copiii cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare cu vîrsta între 12-17 ani.  

Scopul Programului D.O.R. este de a consolida legăturile emoționale, culturale și de 
identitate ale copiilor din generația a doua sau a treia de emigranți, cu țara de origine – 
Republica Moldova. 

Programul D.O.R. este implementat anual, în luna august. 

În anul 2013, la prima ediție de pilotare, au fost 25 participanți din 6 țări (Estonia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Portugalia și Republica Moldova). În anul 2014, la ediția a 2-a numărul 
participanților a crescut pînă la 101 copii din 13 țări (Italia, Portugalia, Grecia, România, 
Irlanda, Kazahstan, Canada, Spania, Ucraina, Marea Britanie, Franța și Republica Moldova).  

În cadrul Programului D.O.R. copiii participă la ateliere despre istoria, muzica populară, 
limba română, bucătăria tradițională, meșteșugărit și instrumentele naționale, se întîlnesc 
cu personaIități notorii din Moldova sau participă la excursii prin țară.  

În acest mod, ei își cunosc țara de origine sau a părinților lor. Selecția participanților la D.O.R. 
are loc inclusiv în baza unor proiecte de promovare a Republicii Moldova, pe care copiii le 
pregătesc și le implementează în țara lor de reședință. 

 

 



 

 

3.2. Programul de granturi tematice Diaspora Engagement Hub (DEH): 

La începutul anului 2016, Programul de granturi tematice a fost lansat în parteneriatul 
dintre BRD-OIM Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al 
Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, finanțat de către Agenția Elvețiană 
pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC).  

Scopul programului de granturi tematice DEH este de a susține inițiativele moldovenilor 
stabiliți peste hotare în implementarea ideilor lor dezvoltare în Republica Moldova. 
 
Programul de granturi tematice DEH au fost realizat prin mecanismul de oferire a mini-
granturilor pentru următoarele sub-programe: 

1. Abilitarea Femeilor din Diasporă (Diaspora Women Empowerment); 
2. Proiecte inovatoare ale Diasporei (Diaspora Innovative Projects); 
3. Reîntoarcerea profesională a Diasporei (Diaspora Professional Return); 
4. Proiecte de crowdfunding ale Diasporei (Diaspora Crowfunded Projects); 
5. Parteneriate regionale tematice (Thematic Regional Partnerschips); 
6. Centre Educaționale în Diasporă (Diaspora Educational Centers); 
7. Grupurile de Excelență ale Diasporei (Diaspora Excelence Groups); 

 

Pașii care urmează a fi întreprinși pentru a aplica și beneficia de grantul DEH: 

1. Identificarea anunțului plasat pe pagina www.brd.gov.md; 
2. Completarea documentelor de concurs de către aplicanți, conform Regulamentului 

de participare la Programul DEH; ATENȚIE! Documentele dosarului de concurs 
diferă în dependență de subprogramul pentru care se aplică; 

3. Transmiterea dosarului de concurs în limba română sau limba rusă la adresa 
electronică: brd@gov.md  

4. Verificarea de către BRD a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate stabilite în 
Regulamentul DEH; 

5. Solicitarea clarificărilor de către BRD pe marginea dosarelor depuse (dacă există);  
6. Transmiterea dosarelor Comisiei de evaluare și selectare (constituită prin ordin al 

Cancelariei de Stat) spre examinare; 
7. Desfășurarea ședinței de convocare a Comisiei – BRD asigură secretariatul Comisiei; 
8. Evaluarea/selectarea și aprobarea proiectelor de către Comisie (în cadrul ședinței) – 

sunt completate tabelel de evaluare a aplicațiilor; 
9. Elaborarea și semnarea procesului verbal – de către BRD;  
10. Comunicarea publică a rezultatelor inclusiv comunicarea prin email aplicanților – de 

către BRD; 
11. Desfășurarea unei sesiuni de informare/consultații online pentru beneficiarii de 

granturi selectați de comisie (de către Biroul relații cu diaspora, împreună cu 
Direcția achiziții și gestiune și Direcția financiară); 

12. Încheierea contractelor de granturi/finantare cu Cancelaria de Stat (responsabil: 
Direcția achiziții și gestiune); 

13. Transfer tranșa I pe contul de debursare a beneficiarilor de grant (cont deschis în 
RM și indicat în contract); 

14. Demararea activităților proiectelor (de către beneficiari); 
15. Coordonarea de către beneficiari, la necesitate, cu BRD a implementării activităților 

- Cancelaria de Stat (BRD) îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada 
implementării contractului de grant, cât şi ulterior validării raportului final privind 
realizarea Planului de acțiuni; 

16. Participarea BRD la activitățile proiectelor (la invitația beneficiarilor); 
17. Elaborarea de către beneficiar și prezentarea raportului final, cu anexarea 

documentelor justificative privind cheltuielile suportate pentru activitățile realizate 
din planul de acțiuni; 
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18. Examinarea și aprobarea raportului (de către Cancelaria de Stat/BRD); 
19. Transfer tranșa II.  

 

Centrele Educaționale în Diasporă (CED): 

Scopul programului: Susținerea comunităților și familiilor cu copii din generația a doua din 
diasporă pentru menținerea și dezvoltarea legăturilor lingvistice, culturale și emoționale cu 
Republica Moldova. 

 

Obiective: 

▪ Susținerea financiară a Centrelor Educaționale pentru copiii de 5-12 ani din diasporă; 

▪ Dezvoltarea curriculumului pentru activitatea Centrelor Educaționale;  

▪ Consolidarea capacităților cadrelor didactice din diasporă și asigurarea Centrelor 
Educaționale cu materiale didactice necesare. 

Domenii de aplicare: Educație și Cultură 

Beneficiari: 13 Centre Educaționale 

Parteneri instituționali: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Asociația 
Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). 

Programul Grupurile de Excelență ale Diasporei (GED): 

Programul GED a fost conceptualizat și inițiat în anul 2017, în parteneriat dintre BRD și OIM 
Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de dezvoltare a Moldovei prin 
crearea parteneriatelor dintre diasporă și țara de origine”, finanțat de Fondul pentru 
Dezvoltare Internațională al OIM. 
 
Scopul programului GED este dezvoltarea mecanismului funcțional de colaborare dintre 
autoritățile publice centrale și experții înalt calificați din diasporă în domenii strategice de 
dezvoltare socio-economică a Republicii Moldova.  
 
Obiectivele programului: 
 

▪ Consultantarea instituțiilor guvernamentale în procesele de elaborare sau de 
implementare a politicilor publice și reformelor instuționale;  

▪ Formularea recomandărilor și inițiativelor de îmbunătățire a serviciilor publice;  
▪ Transferul de expertiză, creativitate și inovație cu caracter pragmatic și aplicativ la 

impulsionarea dezvoltării sectorului public și privat. 
 
La etapa de pilotare a programului, experții înalt calificați selectați au creat cinci Grupuri de 
Excelență, pe cinci domenii prioritare:  

▪ economie bazată pe cunoaștere,  
▪ justiție,  
▪ medicină,  
▪ mediu și  
▪ relații cu diaspora  

  
Gala Studenților Originari din Republica Moldova (GSORM): 

a fost lansat în anul 2013, la inițiativa Asociației Studenților Moldoveni din Franța „Jeunes 
Moldaves” în parteneriat cu Biroul relații cu Diaspora (BRD).  



 

 

Scopul programului este de a aprecia rezultatele academice remarcabile ale studenților și 
absolvenților moldoveni în străinătate și facilita conectarea Diasporei moldovenști la 
comunitatea academică și universitară din Republica Moldova. 

Obiectivele principale ale programului GSORM sunt:  

identificarea, recunoașterea și promovarea celor mai buni studenți originari din Republica 
Moldova care au obținut rezultate remarcabile în plan academic și extra-curricular în 
universitățile de peste hotare.  

Pagina oficială: www.galastudentilor.md 

Programul de stagii pentru tineri în cadrul instituțiilor publice și private din Republica 
Moldova a fost lansat la inițiativa membrilor Asociaţiei Moldovenilor din Marea Britanie 
(AMMB) și Asociației „Jeunes Moldaves” din Franța. Programul de stagii este adresat 
studenților ciclului licenţă, masterat și doctorat, care îşi fac studiile sau au absolvit o 
universitate peste hotare și/sau în Republica Moldova.  

Scopul programului este de a oferi posibilitatea tinerilor originari din Republica Moldova 
să cunoască cum funcționează instituțiile publice şi companiile private din țară, să aplice 
cunoștințele şi abilitățile obținute în timpul studiilor, să vină cu noi abordări şi bune practici 
relevante pentru consolidarea capacităților instituțiilor publice și private. 

Grupul țintă: tineri 

Programul Guvernul mai aproape de tine:  

Scop: Dialogul direct al reprezentanților Guvernului Republicii Moldova cu reprezentanții 
Diasporei în timpul vizitelor oficiale peste hotare.  

Mecanism de coordonare: Întrevederile cu reprezentanții diasporei peste hotare sunt 
organizate în directă coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe și misiunile diplomatice 
ale Republicii Moldova peste hotare.  

Programul Forumul de Afaceri al Diasporei (Diaspora Business Forum) a fost 
organizat la Chișinău, în luna octombrie în anul 2014. La etapa inițială, se asipra, că Forumul 
de Afaceri al Diasporei va face parte din agenda activităților Zilelor Diasporei și Congresului 
Diasporei. Obiectivul programului este de a facilita comunicarea și colaborarea între 
oamenii de afaceri și manageri de nivel înalt care activează în diverse sectoare peste hotare. 
La prima ediție a Forumului de Afaceri al Diasporei 2014 au participat aproximativ 100 de 
persoane, reprezentanții mediului de afaceri din 17 țări, organizații internaționale și 
membrii Guvernului Republicii Moldova.  

Programul Forumul Investițional în Diasporă.  

Scopul programului de a implica Diaspora în promovarea Republicii Moldova ca destinație 
pentru investiții. Evenimentele Forumului investițional în Diasporă pot fi organizate peste 
hotare de către membrii Diasporei, în cooperare cu BRD și Echipa de Atragere a Investițiilor 
din Cabinetul Prim-ministrului, în scopul promovării Republicii Moldova ca destinație 
pentru investiții. 

 
Programul D.O.M.D.E.  
Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova (2017-2018) 
Obiectivul general al proiectului constă în sporirea contribuției migranților moldoveni și a 
conaționalilor reveniți la dezvoltarea socio-economică a țării de origine, în special în 
domeniul antreprenoriatului social. 
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Mecanism de coordonare: Întrevederile cu reprezentanții diasporei peste hotare sunt 
organizate în directă coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe și misiunile diplomatice 
ale Republicii Moldova peste hotare.  

Programul Forumul de Afaceri al Diasporei (Diaspora Business Forum) a fost 
organizat la Chișinău, în luna octombrie în anul 2014. La etapa inițială, se asipra, că Forumul 
de Afaceri al Diasporei va face parte din agenda activităților Zilelor Diasporei și Congresului 
Diasporei. Obiectivul programului este de a facilita comunicarea și colaborarea între 
oamenii de afaceri și manageri de nivel înalt care activează în diverse sectoare peste hotare. 
La prima ediție a Forumului de Afaceri al Diasporei 2014 au participat aproximativ 100 de 
persoane, reprezentanții mediului de afaceri din 17 țări, organizații internaționale și 
membrii Guvernului Republicii Moldova.  

Programul Forumul Investițional în Diasporă.  

Scopul programului de a implica Diaspora în promovarea Republicii Moldova ca destinație 
pentru investiții. Evenimentele Forumului investițional în Diasporă pot fi organizate peste 
hotare de către membrii Diasporei, în cooperare cu BRD și Echipa de Atragere a Investițiilor 
din Cabinetul Prim-ministrului, în scopul promovării Republicii Moldova ca destinație 
pentru investiții. 

 
Programul D.O.M.D.E.  
Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova (2017-2018) 
Obiectivul general al proiectului constă în sporirea contribuției migranților moldoveni și a 
conaționalilor reveniți la dezvoltarea socio-economică a țării de origine, în special în 
domeniul antreprenoriatului social. 

 

 

Finanțatori: Comisia Europeană și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de 
Migrație (ICMPD) 

Co-finanțatori și parteneri: Ministerul Muncii și Politicilor Sociale din Republica Italiană. 

Activități realizate: 

▪ Sesiuni de instruire a reprezentanților autorităților publice centrale și locale din 
Republica Moldova referitor la domeniul antreprenoriatului social; 

▪ Curs de instuire pentru membrii diasporei în dezvoltarea propunerilor de afaceri 
cu impact social; 

▪ Vizită de documentare în Regiunea Veneto din Italia; 
 

▪ Editarea la 3 publicații: 
- ”Idei de afaceri ale participanților la cursul de formare privind modelele 

antreprenoriale și de afaceri sociale”;  
- ”Valorificarea capacităților antreprenoriale ale diasporei și stimularea 

economiei sociale. Ghid pentru practicieni și părțile interesate”; 
- ”Afaceri sociale, responsabile și corespunzătoare. O perspectivă moldo-

italiană asupra contribuției diasporei la dezvoltarea durabilă a Republicii 
Moldova”; 

 
▪ Conferință finală din data de 20 decembrie 2018, la care au participat reprezentații 

APC și APL, reprezentanții misiunii diplomatice a Republicii Italiene în Republica 
Moldova și partenerii de dezvoltare. 

 

3.3. Programul Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3: 

Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul Diaspora Acasă Reușește DAR 1+313, în 
calitate de mecanism ce încurajează implementarea proiectelor de dezvoltare socio-
economică locală a Republicii Moldova cu contribuția activă a următoarelor părți:  

1. Diaspora (asociațiile și membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de 
inițiativă ale cetățenilor stabiliți peste hotare sau reveniți în localitatea de origine); 

2. Autoritățile publice locale (APL); 
3. Partenerii de dezvoltare/donatorii; 
4. Guvernul Republicii Moldova. 

 
 
Pașii pentru autoritatea publică locală de nivelul I în cadrul Programului Diaspora 
Acasă Reușește DAR 1+3: 

1. Să identifice ideile proiectelor pentru sporirea bunăstării locale prin atragerea 
fondurilor suplimentare (ex. investiții în dezvoltarea infrastructurii energetice, 
sociale sau economice, dezvoltare ecologică, transferul tehnologiilor și dezvoltarea 
inovațiilor, îmbunătățirea calității serviciilor sociale, turism local sau prelucrarea 
deșeurilor, etc); 

2. Să consulte opinia, prin votarea, localnicilor și diasporei (băștinașii plecați peste 
hotare, dar care păstrează legătura cu localitatea de origine și participă la 
dezvoltarea comunității) și să identifice, idea de proiect care va fi aplicată la 
Programul DAR 1+3 din partea localității; 

3. Să indentifice toți 3 parteneri ai proiectului (APL+Diaspora+Partenerii de 
Dezvoltare/donatorii); 
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4. Să perfecteze dosarul de aplicare pentru proiectul prioritizat și validat la Programul 
DAR 1+3; 

5. Să completexe toate anexele solicitate conform Ghidului de aplicare la Programul 
DAR 1+3;  

6. Să depună Formularul de aplicare și anexe în termenul indicat în Apel. 
 
 
 
După declararea rezultatelor concursului, APL cîștigătoare respectă următorii pași: 
 

1. Informează activ localnicii și diaspora cu privire la lansarea proiectul de dezvoltare, 
prin mijlocale de comunicare, inclusiv prin rețele de socializare; 

2. Deleagă managerul de proiect și persoana responsabilă de lucrul cu diaspora; 
3. Gestionează campaniile de colectare a fondurilor on-line (ex. platforme 

crowdsourcing și crowdfunding), cît și offline (donații), asigurînd co-finanțarea 
proiectului de dezvoltare locală; 

4. Planifică și coordonează procedurile de achiziții publice; 
5. Convoacă Consiliul local și aprobă decizia de alocare a contribuției APL; 
6. Informează Comitetul de evaluare și supraveghere a Programului DAR 1+3 despre 

toate modificările survenite în structura proiectului (planul și bugetul proiectului); 
7. Asigură evidența și utilizarea conformă a mijloacelor financiare alocate proiectului 

din partea partenerilor de dezvoltare; 
8.  Asigură prezentarea rapoartelor narative și financiare intermediare și finale în 

adresa Cancelariei de Stat (Biroul relații cu diaspora) cu anexarea, în copie, a 
documentelor financiare ce confirmă valorificarea mijloacelor financiare; 

9.  Asigură transparența și vizibilitatea activităților proiectelor, utilizând paginile web, 
rețelele de socializare, emisiunile radio și TV, prezentările publice, panourile stradale 
şi alte instrumente disponibile în conformitate cu legislația.  

10.  Asigură implementarea în termen a activităților proiectului pînă la data de – 20 
decembrie! 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  
CONCLUZII: 

1. Autoritățile publice din Republica Moldova și-au asumat angajamentul să 
maximizeze impactul pozitiv al migrației circulare prin integrarea migrației în 
strategiile de dezvoltare și sporirea eficienței de gestionare a politicii de stat la nivel 
național și local în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD); 

2. Autoritățile publice centrale și locale din Republica Moldova beneficiază de suport 
generos din partea partenerilor de dezvoltare pentru valorificarea potențialului 
migrației prin: adaptarea actelor normative necesare, sporirea eficienței de 
funcționare a cadrului instituțional în corespundere cu obiectivele strategice și 
tactice, aplicarea abordării integrate la nivel național și extinderea ei la nivel local, 
implementarea programelor și proiectelor destinate Diasporei, inclusiv creșterea 
capacităților metodologice de monitorizare și evaluare a acțiunilor politico-
administrative în acest domeniu; 

3. La nivel național, compartimentul DMD este inclus în agendele publice de activitate 
ale Parlamentului, Președinției și Guvernului Republicii Moldova. Contribuția 
incluzivă și pozitivă a Diasporei la dezvoltarea Republicii Moldova este promovată în 
discursurile sale publice; 

4. Acțiunile politice sunt orientate spre aplicarea mecanismelor de comunicare și 
colaborare între APC/APL cu Diaspora, bazate pe încredere și inițiative comune, care 
facilitează buna guvernare, prestarea serviciilor publice calitative și promovarea 
programelor de reîntoarcere productivă a diasporei; 

5. În prezent, sunt două platforme principale de comunicare directă între 
reprezentanții Diasporei și autoritățile publice centrale și locale din Republica 
Moldova: 

a) Congresul Diasporei – facilitează dialogul în vederea identificării problemelor în 
care urmează să se implice autoritățile centrale și locale ale Republicii Moldova; 

b) Comitetul interministerial în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării 
(CIDMD) – coordonează acțiunile politico-administrative către autoritățile 
publice centrale în acest domeniu; 

6. Pînă în prezent, Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Biroului Relații cu 
Diaspora (BRD) a facilitat implicarea directă a diasporei, promovînd următoarele 
programe și proiecte naționale: Programul Diaspora. Origini. Reveniri (D.O.R.), 
Programul de granturi tematice Diaspora Engagement Hub (DEH), Centre 
Educaționale în Diasporă (CED), Grupurile de Excelență ale Diasporei (GED); Gala 
Studenților Originari din Republica Moldova (GSORM); Stagii pentru tineri în 
instituții publice și companii private; Guvernul vine mai aproape; Forumul de 
Afaceri al Diasporei; Forumul Investițional în Diasporă, Programul Diaspora Acasă 
Reușește (DAR 1+3); 

7. Autoritățile publice centrale și locale urmează să-și consolideze resursele pentru 
implementarea mai activă a mecanismelor de informare și protejare a drepturilor în 
domeniul muncii și securității sociale în statele de destinație, inclusiv a membrilor 
diasporei în cazul situațiilor de criză (spre exemplu, apărarea drepturilor lucrătorilor 
migranți care lucrează la munci necalificate, slab remunerate și fără contracte de 
muncă, inclusiv pe fundalul restricțiilor anti-COVID 19, aplicate în țările de 
destinație). 



 

 

 

RECOMANDĂRI: 

1. Autoritățile publice centrale și locale din Republica Moldova pot continuu să-și 
îmbunătățească cunoștințele instituționale cu privire gestionarea programelor și 
proiectelor destinate diasporei, inclusiv cultura instituțională de privire la specificul 
comunicării și colaborării cu membrii diasporei; 

2. Biroului Relațiilor cu Diaspora (BRD), în calitate de instituție lider, urmează să 
gestioneze mecanismul de instruire continuă a funcționarilor publici, responsabili 
de promovarea politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora la nivel central și 
local. Programele tematice de instruire continuă au drept scop consolidarea 
cadrului instituțional prin aplicarea abordării integrate la nivel național și facilitarea 
extinderii bunelor practici la nivel local; 

3. Includerea în programele de instuire continuă a funcționarilor publici responsabili 
de promovarea domeniului DMD în politicile și programele de dezvoltare locală; 

4. Acțiunile politice în domeniul DMD trebuie să fie coerente în raportul declarație-
acțiune și să fie echilibrate în raport cu nivelul național și local, inclusiv cu privire la 
specificul colaborării cu membrii diasporei din țările de destinație (Est-West, Nord-
Sud); 

5. Utilizarea eficientă a instrumentelor de comunicare în masă, inclusiv sursele media 
online și rețelele de socializare pot facilita comunicarea eficientă și dialog productiv 
în atragerea membrilor diasporei în consultări publice și luare a deciziilor de 
dezvoltare națională sau locală; 

6. Mecanismele de comunicare și de colaborare destinate membrilor diasporei trebuie 
să țină cont de interesele și necesitățile celor calificați sau înalt calificați, oameni 
bogați și social vulenerabili, tineri/tinere în curs de formare profesională, slab 
calificați, copii și tinerii din generația a 2-a și a 3-a; 

7. Fiecare acțiune politică de consolidare a încrederii în relația cu Diaspora sau 
program de facilitare a contribuției directe a Diasporei la dezvoltarea Republicii 
Moldova la nivel național și local, sau mecanism de instruire a funcționarilor publici 
APC/APL trebuie să aibă acoperire financiară bugetară sau într-o măsură mai mică, 
din sursele partenerilor de dezvoltare  
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GLOSAR 

 

Abordarea integrată (the whole of Government approach) a domeniului diasporei, 
migraţiei și dezvoltării (DMD) este mecanism de comunicare și coordonare a tuturor 
părţilor implicate (autorităţile publice centrale și locale, societatea civilă, mediul academic 
și privat, organizaţiile internaţionale etc.) în realizarea obiectivelor strategice ale politicii de 
stat în domeniul relaţiilor cu diaspora14; 

Diaspora Republicii Moldova este constituită din cetățenii Republicii Moldova stabiliți 
temporar sau permanent peste hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova 
și descedenții lor, precum și comunitățile formate de aceștia15. 

Migraţia circulară se referă la, migranții implicați în mobilitatea transfrontalieră, în scop de 
muncă, cu caracter repetitiv, formal sau neformal16. Fenomenul migrației se caracterizează 
prin migrație permanentă (stabilirea în țara de destinație și formarea diasporei) sau 
migrație temporară (călătorie, educație și dezvoltare profesională, muncă sezonieră și 
întoarcere). 

 

  

                                                           
14 Hotărîrea Guvernului Nr.725/2017, Cap I. Dispoziții generale, p.6. 
15 Hotărîrea Guvernului Nr. 657/2009, pct 7, litera j. 
16 Wickramasekara P., Migrația circulară: câștig triplu sau sfârșit obscur? 
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ANEXE 

 
Fişă de post 

(model) 
APROBAT 

______________________ 
(semnătura) 

______________________, 
(numele, prenumele)                                         

______________________ 
(funcţia conducătorului autorităţii) 
L. Ş. “_____”______________  _________ 

 
 

Capitolul I. 
Dispoziţii generale 

1. Autoritatea publică  
 

Primăria/Consiliul raional ____________________ 
 

2. Compartimentul ______________________________________________________________ 
3. Adresa juridică: _______________________________________________________________ 
4. Denumirea funcţiei 

Persoană responsabilă de promovaea și realizarea politicii statului în domeniul 
diasporei, migrației și dezvoltării (DMD). 
 

5.    Nivelul funcţiei 
6.    Nivelul de salarizare 

 
 
 

Capitolul II. 
Descrierea funcţiei 

7. Scopul general al funcţiei 
Contribuie la dezvoltarea localității, asigurând comunicarea cu diaspora plecată din 
localitate și integrarea domeniului diasporă, migrație și dezvoltare în strategiile locale de 
dezvoltare 
 

8. Sarcinile de bază  
 

• Asigură comunicarea cu diaspora din localitate și asociația de băștinași 
locală;  

• Asigură integrarea domeniului diasporă, migrație și dezvoltare în 
strategiile, programele și planurile locale de dezvoltare. 

 
 

9. Atribuţiile de serviciu 
 
a. Zilnice 

• Oferirea de informații pentru diasporă și localnicii afectați de 
migrație; 

• Consultarea migranților reveniți și a celor interesați de investiții, acte 
de caritate, acțiuni de dezvoltare a localității. 

 
b. Săptămînale 
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9. Atribuţiile de serviciu 
 
a. Zilnice 
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• Consultarea migranților reveniți și a celor interesați de investiții, acte 
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b. Săptămînale 

 

 

• Plasarea informației pe paginile de socializare și alte instrumente de 
comunicare online. 

c. Periodice  
• Completarea bazei de date a băștinașilor plecați din localitate; 
• Organizarea evenimentelor comune (ex. Zilele Diasporei in localitate);  
• Monitorizarea proiectelor comune;  
• Asigurarea transparenței proiectelor comune 
• Menținerea și dezvoltarea comunicării cu asociația de băștinași; 
• Integrarea migrației în strategiile locale de dezvoltare; 
• Organizarea consultărilor publice cu băștinașii plecați din localitate. 

 
 

10. Responsabilităţile  
Titularul are obligația de a:  
 

• Stabili, menține și îmbunătăți comunicării cu băștinașii plecați din localitate 
• Oferi informații despre servicii și oportunități din autoritatea publică locală 
• Menține și dezvolta baza de date a băștinașilor plecați din localitate 
• Integra migrația în strategia locală de dezvoltare 

 
 

11. Împuternicirile  
Titularul este împuternicit să:  

• Solicite informația necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor 
• Participe la instruire, vizite de studiu, oportunități de creștere profesională 
• Participe la negocierile dintre APL și băștinașii plecați din localitate sau autorități 

similare din țări de destinație a migranților 
 
 

12. Cui îi raportează titularul funcţiei 
 
Titularul raportează primarului sau vice-primarului  
 
 

13. Cine îl substituie 
 
 

14. Cooperarea:  
 
Internă 
 
Titularul funcției cooperează cu băștinașii stabiliți în Republica Moldova și 

asociațiile acestora 
 
Externă 
 
Titularul funcției cooperează cu:  

• Autorități publice locale din țările de destinație a băștinașilor plecați din 
localitate 

• Asociații ale diasporei 
• Asociații ale băștinașilor  

 
 

15. Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat 
Computer cu acces la internet, telefon 
Legislația cu privire la migrație și diaspora 



 

 

Ghiduri pentru comunicarea cu diaspora, asociații ale băștinașilor 
 

 
 
 

16. Condiţiile de muncă  
• Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi; 
• Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00; 
• Activitate preponderent de birou. 
• Deplasări în țările de destinație a băștinașilor 

 
 

Capitolul III. 
Cerinţele funcţiei faţă de persoană 

17. Studii 
Medii speciale, superioare 
 

18. Experienţă profesională 
Experiență în domeniul elaborării politicilor 
Experiență în domeniul comunicării 

 
19. Cunoştinţe 

Legislația națională cu privire la migrație și diaspora 
Servicii și produse pentru migranți la nivel național și local 
Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet 

 
 

20. Abilităţi 
Abilități de comunicare (inclusiv online) 
Abilități de negociere 
 

21. Atitudini/comportamente 
Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, 
disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare 
profesională continuă 

 
Întocmită de: 
Nume, prenume __________________________________________________ 
Funcţia publică de conducere _____________________________________ 
Semnătura _______________________________________________________ 
Data întocmirii ___________________________________________________ 
 
Vizată de: 
Nume, prenume __________________________________________________ 
Serviciul resurse umane/funcţia publică ___________________________ 
Semnătura ______________________________________________________ 
Data  __________________________________________________________ 
 
Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei 
Nume, prenume __________________________________________________ 
Semnătura ______________________________________________________ 
Data ________________________ 

 

 


