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Raport 
privind organizarea și desfășurarea  

Zilelor Diasporei 

21-23 august 2020 

 

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 735/2016, în perioada 21-23 august, la nivel 

central, s-au desfășurat Zilele Diasporei 2020.    

Pe parcursul lunii iunie, Biroul relații cu diaspora, în baza unui chestionar, a consultat 

diaspora privind formatul desfășurării Zilelor Diasporei și a Congresului Diasporei 2020. La 

întrebările chestionarului au răspuns membri ai diasporei din următoarele țări: Irlanda, Italia, SUA, 

Franța, China, Grecia, Marea Britanie, Rusia, Japonia, Lituania, Canada, Turcia, Coreea de Sud, 

România, Polonia, Federația Rusă.  

În concluzie, reieșind din realitățile provocate de pandemia COVID-19 și în baza 

recomandărilor membrilor diasporei, prin NI nr. 32-03-1419 din 29.06.2020 adresată dlui Ion 

Chicu, Prim-ministrul RM, au fost propuse următoarele: contramandarea Congresului ordinar al 

diasporei, ediția a IX-a, cu posibilitatea desfășurării acestuia în luna august 2021; desfășurarea în 

format on-line a Zilelor Diasporei 2020, în perioada 21-23 august; convocarea Comitetului de 

organizare a Zilelor Diasporei (conform HG nr. 735/2016). Propunerile BRD au fost acceptate de 

Prim-ministrul RM.    

Astfel, a fost inițiat procesul de organizare a Zilelor Diasporei prin   convocarea Comitetului 

de organizare a Zilelor Diasporei (conform HG nr. 735/2016) în următoarea componență: Liliana 

Iaconi – Secretar general al Guvernului, președinte al Comitetului organizatoric; Valeriu Turea – 

Șef al Biroului relații cu diaspora, secretar al Comitetului organizatoric; Eugen Revenco – Secretar 

general al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene; Nelea Rusu – Secretar de stat al 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Andrei Chistol – Secretar de stat al 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Comitetul de organizare a aprobat Proiectul de 

agendă pentru Zilele Diasporei 2020 și delegarea reprezentanților din partea ministerelor pentru 

sesiunile de lucru prevăzute în agendă și invitarea reprezentanților altor instituții recomandate 

pentru participare (PV din 31.07.2020 al Comitetului de organizare a Zilelor Diasporei).  

În perioada 04.08.20 – 19.08.20, a avut loc înregistrarea membrilor diasporei pentru 

participare la Zilele Diasporei. S-au înregistrat 130 persoane din 26 țări: Italia, Grecia, Marea 

Britanie, Qatar, Germania, Federația Rusă, Irlanda, EAU, Cipru, Belgia, Republica Coreea de Sud, 

Kazahstan, Portugalia, Spania, Franța, România, Cehia, SUA, Canada, China, Regatul Țărilor de 

Jos, Singapore, Belarus, Japonia, Liban, Letonia. 

Reieșind din faptul că evenimentul a fost transmis on-line pe pagina Facebook a Biroului 

relații cu diaspora și de Privesc.eu, impactul a fost mult mai mare comparativ cu edițiile 

precedente. La unele ateliere   numărul de vizualizări a depășit 23 mii de (în anexă).     

Pentru buna desfășurare a evenimentului au fost contractate: 
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1. S.R.L. „KERNEL CREATIVE STUDIO” – servicii de organizare a evenimentului 

(elaborare și printare banner/roll-up; sonorizare și lumini; filmare și montare; transmitere 

live a evenimentului) 

2. Î.S. „Palatul Republicii” – servicii chirie sală 

3. S.R.L. „ConcertBis” – servicii chirie plasma TV 

   

Pe data de 21 august, a avut loc prima activitate din cadrul Zilelor Diasporei 2020:   

lansarea Programului de instruire pentru profesorii Centrelor Educaționale ale Diasporei, 

activitate preconizată să se desfășoare on-line, prin intermediul platformei Skype, până la  

02.10.20. 

Inițiativa de organizare a Programului a fost înaintată de către reprezentanți ai diasporei în 

procesul de consultare a viitoarelor tematici propuse pentru Zilele Diasporei. La curs au participat 

20 profesori din 7 țări (Italia, Luxembourg, Federația Rusă, Austria, Franța, Irlanda, Portugalia), 

aceștia fiind membri ai asociațiilor din diasporă implicați voluntar (profesori, mediatori 

interculturali, coordonatori educaționali) în activități de predare a limbii române pentru copii și 

maturi în statele de destinație. 

Obiectivele Programului de instruire sunt: 

- Organizarea și lansarea unui training de inițiere în instruirea la distanță pentru cadrele 

didactice din Centrele Educaționale și grupurile de inițiativă din diasporă; 

- Desfășurarea  a șase training-uri de formare în instruirea la distanță pentru cadrele 

didactice din Centrele Educaționale și grupurile de inițiativă din diasporă; 

- Organizarea unei Biblioteci online din Google drive; 

- Elaborarea materialelor de către experții ANTEM (două proiecte de imersiuni 

lingvistice și culturale pentru copiii din diasporă pe tematica limbă, obiceiuri, tradiții, 

turism; patru proiecte didactice; 1 material cu tehnici de instruire la distanță); 

- Consilierea cadrelor didactice din Centrele Educaționale și grupurile de inițiativă din 

diasporă pentru elaborarea a 6 produse (3 proiecte de imersiune, 3 proiecte de didactice).  

Pentru organizarea acestui curs de formare a fost contractată Asociația Națională a 

Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), unicul Centru acreditat de către Ministerul Educației 

Culturii și Cercetării în formarea cadrelor didactice din diasporă (contract nr. 42 din 13.07.20).  

La 22 august, a avut loc Deschiderea oficială a Zilelor Diasporei, în cadrul căreia au 

rostit mesaje de salut   dl Ion CHICU, Prim-ministru al Republicii Moldova; dna Caroline TISSOT, 

Director Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova (SDC); dl Lars Johan 

LÖNNBACK, Șef Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova 

(OIM); dna Dima AL-KHATIB, Reprezentantă rezidentă Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare în Republica Moldova (PNUD); dl Valeriu TUREA, Șef Biroul relații cu diaspora. 

După  deschiderea oficială a ZD, Prim-ministrul Ion Chicu a avut un dialog cu 

reprezentanții diasporei. Principalele subiecte abordate: încurajarea implicării experților diasporei 

din diverse domenii în dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova; suportul acordat de 

diasporă prin înființarea organizațiilor de ajutor umanitar; funcționarea Centrelor 

culturale/educaționale ale Republicii Moldova peste hotare ș.a. 
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Prim-ministrul a reiterat deschiderea instituțiilor statului pentru schimbul de experiență cu 

membrii diasporei și a formulat  în adresa Biroului relații cu diaspora sugestia de a lansa o 

platformă de comunicare multidimensională de mobilizare a diasporei înalt calificate și pentru 

a replica practicile eficiente de peste hotare în Republica Moldova.  

Ulterior, în conformitate cu Agenda evenimentului, a avut loc Ziua ușilor deschise la 

Guvern/ministere (on-line) cu următoarele sesiuni de lucru: 

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene – Priorități ale politicii externe a 

Republicii Moldova și servicii consulare oferite diasporei; 

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare – Recunoașterea și echivalarea calificărilor, diplomelor, perioadelor de 

studii efectuate în străinătate, programe de tineret, precum și accesul copiilor din 

diasporă la învățământul superior din Republica Moldova; 

- Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în 

Medicină, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Organizația 

Internațională pentru Migrație, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – 

Protecția socială a migranților; Prezentarea rezultatelor studiului „Migrația în scop 

de muncă: profilul și provocările actuale ale lucrătorilor migranți în principalele țări 

de destinație”, realizat de PNUD-OIM-SDC; Cadrul legislativ nou în domeniul 

gestionării migrației de muncă, elaborat în baza studiului; Sistemul de asigurare 

medicală; 

- Comisia Electorală Centrală – Votul în diasporă; 

- Ministerul Economiei și Infrastructurii, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii – Programe economice. Oportunități de investiții 

pentru diasporă; 

- Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul 

Vamal – Reguli de traversare a frontierei în condiții de pandemie. 

Scopul organizării acestor sesiuni plenare a fost consolidarea dialogului constructiv între 

reprezentanții diasporei și Guvernul Republicii Moldova, în vederea identificării problemelor cu 

care se confruntă diaspora și necesitatea implicării autorităților centrale și locale ale Republicii 

Moldova, cât și a diasporei în soluționarea lor. Reprezentanții diasporei au vorbit despre 

problemele și provocările cu care se confruntă, despre importanța valorificării potențialului 

intelectual al diasporei și a implicării acesteia în activitatea statului.   

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost organizată tradiționala expoziție „Moldova 

de oriunde”, la care reprezentanți ai diasporei, prin mesaje video, au prezentat țara de destinație, 

motivele stabilirii peste hotare, integrarea și viața în noua comunitate, păstrarea legăturii cu țara 

de origine, după cum urmează: Elena Dragalin din SUA; Olesea Stamati din Irlanda; Liuba Sârbu 

din Canada; Olesea Tanașciuc și Tudor Cataraga din Portugalia; Anghel Svetlana din Federația 

Rusă; Ciprian Oloi din Maroc; Dorin Guțu din Japonia; Diana Stamati-Popușoi din Marea Britanie; 

Alina Tofan din Germania; Lilia Țîcu din Grecia; Liliana Rostea din Spania; Violeta Horn-Rusnac 

din Elveția. 
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Ziua de 23 august a demarat cu Atelierul online - Spectacol folcloric cu surorile Osoianu 

urmat de Generația BRD – Mesajele celor care au fost până la noi – mesaje de salut din partea 

foștilor angajați ai BRD: Victor Lutenco, Olga Coptu, Liuba Valcov, Ghenadie Slobodeniuc, Maia 

Metaxa, Viorel Barbănouă.  

Activitatea principală a zilei a reprezentat-o Atelierul ,,Diaspora inspiră”, care a adus în 

prim plan istorii de succes ale membrilor diasporei implicați în proiecte de dezvoltare locală și 

filantropice în Republica Moldova sau peste hotare pentru conaționalii noștri. Acțiunea a fost 

moderată în comun cu reprezentanții diasporei moldovenești din Marea Britanie Dana Muntean și 

Dumitru Vicol. 

Atelierul a fost divizat în patru sesiuni cu tematică distinctă: Diaspora devine un 

accelerator al schimbărilor prin intermediul proiectelor DEH/DAR 1+3; Tandem  

Carieră+Activități Civice; Fiecare membru al diasporei poate face diferența; Eroii din spatele 

primii linii. Au participat: 

1. Ecaterina Baranov, reprezentantă a diasporei, Franța, beneficiară a programului DEH;  

2. Valentina Carastan, primar, s. Slobozia Mare, r. Cahul, beneficiară a Programului DAR 

1+3; 

3. Valerian Cecan, primar, s. Mihăileni, r. Râșcani, beneficiar al Programului DAR 1+3; 

4. Elena Dragalin, reprezentantă a diasporei, SUA, beneficiară a programului DEH; 

5. Nicu Știrbeț, reprezentant al diasporei, Germania, beneficiar al programului DEH; 

6. Noie Rotaru, reprezentant al diasporei, Israel, beneficiar al programului DEH; 

7. Mihaela Fedoseev, reprezentantă a diasporei, Regatul Țărilor de Jos, ASRM Olanda, 

coordonator „Student în Diasporă”; 

8. Eugen Gavriluța, reprezentant al diasporei, coordonator al ASRM Olanda, Regatul Țărilor 

de Jos;   

9. Mircea Pavlov, reprezentant al diasporei, Marea Britanie, coordonator AMMB Students; 

10. Roman Sorocan, reprezentant al diasporei, Marea Britanie, expert în  tehnologiile și 

instrumentele Google pentru Educație din pachetul G Suite,  participant al campaniei 

PNUD „prOMotori cu drag pentru ACASĂ”; 

11. Olga Buruiană, reprezentantă a diasporei, Franța, Asociația Alsace-Moldavie, Concurs 

pentru copii cu dizabilități; 

12. Victoria Morozov, reprezentantă a diasporei, SUA, Director al organizației de caritate The 

Moldova Project;    

13. Tatiana Nogailîc, reprezentantă a diasporei, Italia, Asociația Asso Moldave APS, 

“Antreprenoriat Social. Albinuțele revin cu DOR, la prisaca, la Puhoi”;  

14. Viorica Țimbalari, reprezentantă a diasporei, Președinta Papillon Dor și organizatoarea 

campaniei ,,diaspora pentru diaspora” pe timp de Covid-19 in Franța; 

15. Andrea Lefter, reprezentant al diasporei, Italia, inițiator al campaniei de strângere a 

fondurilor pentru actorul Vlad Ciobanu; 

16. Andrei Cazacu, reprezentant al diasporei, Marea Britanie, inițiator al campaniei de 

Crowdfunding pentru susținerea lucrătorilor medicali din prima line, participant al 

campaniei PNUD „proMotori cu drag pentru ACASĂ”; 
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17. Victoria Dunas, reprezentantă a diasporei, Belgia, campania „Gofundme pentru spitalul 

raional Cahul”;  

18. Victoria Dunford, reprezentantă a diasporei, Marea Britanie, campania „Împreună pentru 

voi”;  

19. Ludmila Furtună, reprezentantă a diasporei, Italia, campania diasporei pentru susținerea 

medicilor din Republica Moldova în lupta cu COVID - donație de 3 video laringoscoape 

pentru 3 spitale din Chișinău; 

20. Elena Răileanu, reprezentantă a diasporei, Canada, specialistă în domeniul sănătății 

publice, suport privind gestionarea situațiilor de criză în sănătate publică, participantă a 

campaniei PNUD „proMotori cu drag pentru ACASĂ”. 

Evenimentul Zilele Diasporei (22-23 august) a fost moderat de Angela Stafii. 

Anexe: 

1. Planul de acțiuni privind desfășurarea Zilelor Diasporei 2020; 

2. Agenda Zilelor Diasporei 2020; 

3. Sinteza întrebări-răspunsuri Zilele Diasporei ediția 2020. 

 

 

Planul de organizare și desfășurare a Zilelor Diasporei 2020 

 

Acțiune Subacțiune Termen de 

realizare 

Indicatori de progres/nivel de 

realizare 

1. Inițierea 

procesului de 

organizare a 

Zilelor Diasporei 

2020 

1.1. 

Consultarea cu diaspora 

prin intermediul 

chestionarului privind 

organizarea Zilelor 

Diasporei  

03.06.2020 Realizat integral 

 

http://brd.gov.md/ro/content/che

stionar-privind-organizarea-

zilelor-diasporei-2020 

 

https://www.facebook.com/1015

22460034987/posts/1349025988

617955/ 

• 107 distribuiri 

5.611 persoane care au văzut 

această postare 

 1.2.Elaborarea NI 

privind organizarea 

Zilelor Diasporei 

29.06.2020 Realizat integral 

1.3.Elaborarea 

conceptului de 

organizare a Zilelor 

Diasporei 

iulie 2020 Realizat integral 

http://brd.gov.md/ro/content/chestionar-privind-organizarea-zilelor-diasporei-2020
http://brd.gov.md/ro/content/chestionar-privind-organizarea-zilelor-diasporei-2020
http://brd.gov.md/ro/content/chestionar-privind-organizarea-zilelor-diasporei-2020
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1349025988617955/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1349025988617955/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1349025988617955/
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1.4.Demararea 

procedurilor de achiziții 

iulie-august 

2020 

Realizat integral 

Contractate: 

1. S.R.L. „KERNEL 

CREATIVE STUDIO” – 

servicii de organizare a 

evenimentului: elaborare și 

printare banner/roll-up; 

sonorizare și lumini; filmare și 

montare; transmitere live a 

evenimentului – (contract nr. 42 

din 23.07.20)  

2. Î.S. „Palatul Republicii” – 

servicii chirie sală (contract nr. 

48 din 21.08.20) 

3. S.R.L. „ConcertBis” – 

servicii chirie plasma TV 

(contract nr. 47 din 21.08.20) 

4. A.O. „Asociația Națională a 

Trainerilor Europeni din 

Republica Moldova” – servicii 

de instruire pentru profesorii de 

limba română din Centrele 

Educaționale ale Diasporei – 

(contract nr. 42 din 13.07.20)  

1.4.Convocarea 

Comitetului de 

organizare a Zilelor 

Diasporei   

31.07.2020 Realizat integral 

2. Pregătirea 

Programului de 

formare pentru 

profesorii 

Centrelor 

Educaționale din 

Diasporă  

2.1. Organizarea unei 

ședințe de lucru on-line 

cu reprezentanții 

ANTEM în vederea 

organizării unui 

curs/program de 

formare pentru 

profesorii Centrelor 

Educaționale din 

diasporă. 

 

29.07.2020  Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/1015

22460034987/posts/1394270324

093521/ 

2.2. Apel către Centrele 

Educaționale din 

Diasporă privind 

înregistrarea la 

1.08.2020 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1394270324093521/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1394270324093521/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1394270324093521/
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programul de formare 

pentru profesorii din 

Centrele Educaționale 

din Diasporă 

https://www.facebook.com/1015

22460034987/posts/1396736523

846901/ 

 

 

3. Lansarea 

procesului de 

înregistrare 

pentru 

participarea la 

Zilele Diasporei 

2020 

3.1.Crearea unui 

eveniment Facebook 

,,Zilele DIASPOREI 

2020, ediție on-line” 

04.08.2020 Realizat integral 

https://www.facebook.com/event

s/774344646650899/ 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/videos/6414

28679912617 

 

• 139 distribuiri Facebook 

22. 343 vizualizări 

3.2.Publicarea 

formularului de 

înregistrare la Zilele 

Diasporei 

4.08.2020 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/posts/13990

86020278618 

 

 

4.Organizarea 

Zilelor Diasporei 

la nivel local 

4.1.Sesiune de instruire 

privind organizarea 

Zilelor Diasporei la 

nivel local 

 Realizat integral 

 

Parteneri: PNUD/MiDL 
https://www.facebook.com/BiroulR
elatiiCuDiaspora/posts/140002979
6850907 

 

Interviu: Radio Moldova 1 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/posts/14118

97035664183 

5.Lansarea 

Zilelor Diasporei 

2020  

5.1.Programul de 

formare pentru 

Profesorii Centrelor 

Educaționale din 

Diasporă 

21.08.2020 Realizat integral 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/posts/14128

19165571970 

 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/posts/14139

33612127192 

 

• 2.480 vizualizări 

 5.2.Plasarea publică a 

Agendei definitive a 

Zilelor Diasporei 

21.08.2020 Realizat integral 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/posts/14136

98888817331 

https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1396736523846901/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1396736523846901/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1396736523846901/
https://www.facebook.com/events/774344646650899/
https://www.facebook.com/events/774344646650899/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/641428679912617
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/641428679912617
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/641428679912617
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1399086020278618
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1399086020278618
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1399086020278618
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1400029796850907
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1400029796850907
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1400029796850907
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1411897035664183
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1411897035664183
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1411897035664183
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1412819165571970
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1412819165571970
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1412819165571970
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1413933612127192
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1413933612127192
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1413933612127192
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1413698888817331
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1413698888817331
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1413698888817331
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• 11.257 vizualizări 

  

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/posts/14148

64675367419 

• 12.693 vizualizări 

22.08.2020 

 

6.Desfășurarea 

Zilelor Diasporei 

2020 

6.1.Deschiderea 

oficială 

22.08.2020 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/videos/2751

295768478312 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=3EspxDtHI5Y&t=2s 

 

• 24.209 vizualizări 

Facebook 

• 2.763 privesc.eu 

 6.2.Sesiune de lucru: 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

22.08.2020 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/videos/3003

077273152097 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=_q8Qk-XhT5I 

 

• 3.583 vizualizări  

• 5.538 privesc.eu 

6.3.Sesiune de lucru: 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/videos/3529

80209422971 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=qodv7Yk-4Gg 

 

• 9.231 vizualizări 

• 5.085 privesc.eu 

6.4.Sesiune de lucru: 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

22.08.2020 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1414864675367419
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1414864675367419
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1414864675367419
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/2751295768478312
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/2751295768478312
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/2751295768478312
https://www.youtube.com/watch?v=3EspxDtHI5Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3EspxDtHI5Y&t=2s
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3003077273152097
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3003077273152097
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3003077273152097
https://www.youtube.com/watch?v=_q8Qk-XhT5I
https://www.youtube.com/watch?v=_q8Qk-XhT5I
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/352980209422971
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/352980209422971
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/352980209422971
https://www.youtube.com/watch?v=qodv7Yk-4Gg
https://www.youtube.com/watch?v=qodv7Yk-4Gg
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https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/videos/1237

260386615972 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=q5zZsI8iUZM 

 

• 7.071 vizualizări 

• 11. 652 privesc.eu 

6.5.Sesiune de lucru: 

Comisia Electorală 

Centrală 

 Realizat integral   

 

https://www.facebook.com/watch

/live/?v=3394954077229668&re

f=watch_permalink 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=fPkCRVwRtw0&t=28s 

 

• 7.177 vizualizări 

Facebook 

• 6.033 privesc.eu 

 6.6.Sesiune de lucru: 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/videos/6735

81363505773 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=IvAP85Gg6fI&t=2149s 

 

• 757 vizualizări Facebook 

• 2.597 vizualizări 

privesc.eu 

6.7.Sesiune de lucru: 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/videos/2455

83076509470 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=QDSrtrfWf4A 

 

• 895 vizualizări Facebook 

• 3.864 privesc.eu 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1237260386615972
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1237260386615972
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1237260386615972
https://www.youtube.com/watch?v=q5zZsI8iUZM
https://www.youtube.com/watch?v=q5zZsI8iUZM
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3394954077229668&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3394954077229668&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3394954077229668&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=fPkCRVwRtw0&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=fPkCRVwRtw0&t=28s
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/673581363505773
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/673581363505773
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/673581363505773
https://www.youtube.com/watch?v=IvAP85Gg6fI&t=2149s
https://www.youtube.com/watch?v=IvAP85Gg6fI&t=2149s
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/245583076509470
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/245583076509470
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/245583076509470
https://www.youtube.com/watch?v=QDSrtrfWf4A
https://www.youtube.com/watch?v=QDSrtrfWf4A
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6.8.Atelier on-line: 

Spectacol folcloric cu 

surorile Osoianu 

23.08.2020 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/videos/3194

553193993462 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=H8TdhK3Ui00&t=7s 

 

• 10.622 vizualizari 

Facebook 

• 8.209 vizualizări 

privesc.eu 

6.9.Sesiune: Diaspora 

inspiră 

23.08.2020 Realizat integral 

 

https://www.facebook.com/Birou

lRelatiiCuDiaspora/videos/3579

220732128514 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=01IwjB4aR9E&t=3s 

 

• 23.382 vizualizari 

Facebook 

• 16.383 vizualizări 

privesc.eu 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3194553193993462
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3194553193993462
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3194553193993462
https://www.youtube.com/watch?v=H8TdhK3Ui00&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=H8TdhK3Ui00&t=7s
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3579220732128514
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3579220732128514
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3579220732128514
https://www.youtube.com/watch?v=01IwjB4aR9E&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=01IwjB4aR9E&t=3s
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AGENDA 

Zilele Diasporei 2020 online  

Data: 21 august 

Locație: online, Platforma Skype    

18:00 
Program de formare pentru profesorii din Centrele Educaționale ale 

Diasporei  

Data: 22 a u g u s t  

Locație: mun. Chișinău, Palatul Republicii, str. M. Cibotari 16 și on-line pe Platforma Zoom 

 „Moldova de oriunde” online pe pagina Fb a BRD    

10:00 – 10:15 

Deschiderea oficială a Zilelor Diasporei 

 

Cuvânt  de salut:   

Ion CHICU, Prim-ministru al Republicii Moldova 

Caroline TISSOT, Director Biroul de Cooperare al Elveției în Republica 

Moldova  

Lars Johann LÖNNBACK, Șef Misiunea Organizației Internaționale  

                                                pentru Migrație în Republica Moldova  

Dima AL-KHATIB, Reprezentantă rezidentă Programul Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare în Republica Moldova  

Valeriu TUREA, Șef Biroul relații cu diaspora 

 

10:15 – 11:00 

Dialog: Prim-ministrul Republicii Moldova - Diaspora 

Sesiune întrebări-răspunsuri 

 

 

Ziua ușilor deschise la Guvern/ministere (on-line)  

Sesiuni online întrebări-răspunsuri cu reprezentanți ai APC, desfășurate pe 

Platforma Zoom 

Moderator: Angela STAFII 

 

11:00 – 11:40 

Sesiune de lucru: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

 

Oleg ȚULEA, Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene 

Eugen REVENCO, Secretar General de Stat, MAEIE 

 

Priorități ale politicii externe a Republicii Moldova. Servicii consulare 

oferite diasporei. 

 Pauză tehnică 
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11:50 – 12:40 

Sesiune de lucru: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

 

Natalia GRÎU, Secretar de Stat, domeniul Educației 

Andrei CHISTOL, Secretar de Stat, domeniul Culturii 

Tatiana GHERȘTEGA, Șef Direcție, Direcția cadrul național al calificărilor 

Doina USACI, consultant principal, Direcția politici în domeniul 

învățământului superior 

Cristina DENIȚA-BOȚOLIN, Șef Serviciu, Serviciul învățare pe tot 

parcursul vieții  

 

Recunoașterea și echivalarea calificărilor, diplomelor, perioadelor de studii 

efectuate în străinătate ș.a.  

 Pauză tehnică  

13:00 – 14:30 

Sesiune de lucru: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 

Compania Națională de Asigurări în Medicină, Organizația Internațională 

pentru Migrație, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

 

Viorica DUMBRĂVEANU, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale 

Nelea RUSU, Secretar de Stat, MSMPS 

Anastasia ZAHARIA, consultant principal, MSMPS  

Raisa DOGARU, Director, ANOFM 

Valentina BULIGA, Director general, Compania Națională de Asigurări în 

Medicină  

Ghenadie CREȚU, Coordonator Programe, Organizația Internațională pentru 

Migrație  

 

Protecția socială a migranților;  

Prezentarea rezultatelor studiului „Migrația în scop de muncă: profilul și 

provocările de acțiune ale lucrătorilor migranți. Moldovenii în principalele 

țări de destinație”; 

Cadrul legislativ ce a stat la baza studiului; 

Raportul OIM privind evaluarea impactului COVID-19 asupra bunăstării 

migranților moldoveni  

Polițele de asigurare medicală ș.a.    

 Pauză tehnică 

14:40 – 16:10 

Sesiune de lucru: Comisia Electorală Centrală 

 

Dorin CIMIL, Președinte CEC 

Alexandru BERLINSCHII, Șef, Direcția management alegeri  

Doina BORDEIANU, Directoare, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral 

 

Votul în diasporă 

 Pauză tehnică 
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16:20 – 17:30 

Sesiune de lucru: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Organizația 

pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

 

Daniela DASCALIUC, Şef, Direcţia Finanţarea Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

 

Programe economice, oportunități de investiții pentru diasporă ș.a. 

 Pauză tehnică 

17:50 – 18:50 

Sesiune de lucru: Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Național de 

Statistică, Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal 

 

Comisar-șef  Andrei GORI, Șef, Direcția control la trecerea frontierei a 

Direcției generale control al frontierei a Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră   

Viorel PLUGARI, Inspector principal, Direcția organizarea controlului 

vamal și facilitarea comerțului, Serviciul Vamal  

Valeriu CERTAN, Șef, Directia legislatie, coordonare si gestionare 

date, Biroul Migratie și Azil    

Raisa ROIBU, Șef adjunct, Directia imigrări, Biroul Migratie și Azil     

 

Servicii, regim special de traversare a frontierei în condițiile COVID-19, 

statistici privind migrația ș.a.  

Data: 2 3  a u g u s t  

Locație: mun. Chișinău, Palatul Republicii, str. M. Cibotari 16 și on-line pe Platforma Zoom 

13:00 – 13:45 Atelier online - cântecul folcloric cu surorile Osoianu  

13:45 – 14:00 Generația BRD – mesajele celor care au fost până la noi  

14:00 – 17:00 

Diaspora inspiră    

Experiențe și discursuri motivaționale ale membrilor diasporei implicați în 

proiecte de dezvoltare locală în Republica Moldova, filantropice ș.a.  

 

Moderatori: Dumitru Vicol  

                    Dana Muntean 

 

Invitați: reprezentanți ai diasporei 

              primari beneficiari ai proiectului DAR 1+3   

17:00 

Încheierea evenimentului. Mesaj de final.   

Moderator: Angela STAFII   

BRD 
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Sinteza întrebări-răspunsuri Zilele Diasporei ediția 2020 

Nr. Întrebare: Răspuns: 

Deschiderea oficială 

1 Victoria Dunford – Marea 

Britanie: 

 

În contextul pandemiei, 

cum vedeți dumneavoastră, 

cum ați aprecia și cum ați 

încuraja implicarea 

diasporei înalt calificată în 

agricultură, sănătate pentru 

a pune umărul la 

soluționarea problemelor 

în care se află Republica 

Moldova astăzi – adresată 

Prim-Ministrului RM dl 

Ion Chicu 

Dl Ion CHICU, Prim-ministru: 

 

 

Sunt recunoscător pentru implicarea dumneavoastră în toate domeniile. Ați pomenit de câteva 

domenii importante pentru Republica Moldova, la capitolul sănătate, este clar că am trecut și trecem 

printr-o experiență care ne-a afectat pe nepregătite atât pe noi, cât și  și întreg globul pământesc.  

Nu avem experiență profundă în combaterea pandemiei, așa că chiar de la început am contat pe 

suportul Organizației Mondiale a Sănătății, am încercat să îndeplinim toate recomandările lor. Dar 

știm că mulți dintre voi activați în aceste instituții, astfel vă rugăm să veniți cu propunerile dvstră, cu 

sfaturile și expertiza pe care o aveți atât la Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, cât și la 

Guvern. 

Atunci când vedeți experiența altor tari care au reușit să facă față acestei pandemii, vă rog să veniți 

cu aceasta experiență. 

În privința agriculturii, este un sector care de fiecare dată când avem secetă sau inundații, începem 

să atragem atenție la aceste sectoare.  

Din păcate, agricultura se confruntă cu probleme nu numai anul acesta din cauza secetei, sectorul 

agricol este afectat de boli cronice, noi nu mai respectăm nici o tehnologie în linii mari, exploatăm 

solul fără nici o rezervă, marea majoritate a terenurilor în RM sunt arendate pe 2-3 ani. Respectiv, 

având acest raport nu poți conta că vor fi investiții și vor fi respectate toate normele și respectiv 

toate acestea au dus la situația pe care o avem astăzi în agricultură, nu este afectat doar de secetă, 

este afectat  sectorul. 

Chiar și în condiții mai bune este nevoie de tehnologii noi pe care dstră puteți să le aduceți atât prin 

cunoștințe, cât și prin capital. Ne-ar trebui aici suport și la aspectul fiscal legat de agricultură. Una 

din problemele agriculturii este că politicienii în ultimii 30 de ani au încercat prin diferite găselniți 

fiscale să ajute agricultura, dar de fapt am distrus tot. Avem nevoie aici de expertiză, inclusiv în 

domeniul producerii este nevoie de experiență voastră în ceea ce privește promovarea produselor ori 

să facem loc pe piețele europene. 
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Suntem un pic avansați în vânzarea materiei prime, dar suntem foarte departe în a pătrunde pe 

piețele europene.  

Sunt si alte domenii în care expertiza dvstră ne-ar ajuta foarte mult, dar cred ca am putea prin 

intermediul BRD să cream o platforma multidimensională în care am ruga colegii să se 

implice. 

 

Biroul relații cu diaspora a luat act de solicitare, inițiind procesul de contractare a unei companii 

care ar crea platforma propusă. 

2 Ticuș Igor, Federația 

Rusă: 

 

1.Noi suntem dispuși să 

facem o organizație de 

ajutor umanitar pentru 

Moldova. Este așa un 

organ de stat care se ocupă 

cu aceste întrebări și cum 

să contactam cu el, dacă 

există? 

2.Cum poate să utilizeze 

diaspora din Federația 

Rusă în organizarea 

evenimentelor culturale? 

3.De ce nu putem utiliza 

pavilionul 10 de la 

VDNH? 

Dl Ion CHICU, Prim-ministru: 

 

1. Avem structură în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ,,Serviciul ajutoare 

umanitare”, care se ocupă de ajutorul umanitar, puteți apela ministerul direct sau colegii de la 

Biroul relații cu diaspora care vă poat ajuta în acest sens. 

2. Pavilionul nr. 10 este un patrimoniu al nostru, pe care l-am moștenit cu câțiva ani în urmă. 

Cu părere de rău, acum câțiva ani printr-un contract a fost transmis ilegal pentru 49 de ani cuiva în 

folosință,  care s-a angajat să facă reparație acolo, în schimb RM să poată utiliza 25 % din spatii 

pentru evenimente. Care sunt aceste 25%, nu este reglementat, astfel, au fost sesizate instituțiile de 

stat pentru a identifica o soluție în utilizarea acestui pavilion. 

Sesiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

3 Ludmila Posilețcaia, 

Italia: 

 

In Italia sunt  multe 

persoane care se ocupă de 

Dl Igor Șarov, Ministru Educației, Culturi și Cercetării: 

 

 

Vă invit să participați la proiectele editoriale lansate de către minister, inclusiv la toate apelurile 

ministerului lansate în acest sens. În luna noiembrie va fi lansată o nouă rundă de granturi pentru 

proiectele culturale desfășurate în 2021, vă invităm să aplicați la ele. 
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viața culturală, este nevoie 

de susținerea MECC. 

Sugestia noastră este ca 

toți acești mesageri să fie 

recunoscuți de către 

minister, care să le ofere  

mulțumiri, diplome, să-i 

invite la expoziții 

organizate în RM. 

Dacă ar fi posibil în cadrul 

sărbătorilor de iarnă să fie 

un program unificat pentru 

și cu cei din diasporă. 

În calitate de Secretar de stat la minister și mai nou în calitate de ministru,  a fost abordată doar 

problema straielor naționale și cum Guvernul poate asigura acest capitol. 

Ce ține de unificarea evenimentelor culturale cu cele organizate de către diasporă, dacă ar exista o 

solicitare în acest sens am putea discuta cu dl Turea și acest aspect. 

 

Dl Andrei Chistol, Secretar de stat  

 

Puteți să discutați cu colegii de la BRD, dar și colegii din Ambasadă, chiar și acel proiect cultural 

Teatru pentru copii în diasporă dimensiunile căruia sunt diferite: este dimensiunea culturală, este 

dimensiunea educațională și de limbă. Lucru ăsta este foarte important, în special pentru  categoria 

de copii. Respectiv, acele sărbători fie că sunt  de iarnă sau pascale sau  sărbători naționale,  sigur că 

ele sunt importante și important e să venim cu un suport pe cât este de posibil și cred că lucrul ăsta 

deja  ar trebui să-l discutăm  după ce vedem cum va fi cu situația pandemică începînd cu anul 2021. 

Ce ține de proiectele editoriale, proiectele cu scriitorii în diasporă, lucru ăsta trebuie să-l planificăm 

și-l vom planifica pentru anul viitor.  

La capitolul reconoaștere a meritelor diasporei, eu cred că este o idee bună pe care o vom discuta și 

poate ne vom gîndi și la un premiu pentru diasporă. 

4 Tatiana Nogailîc, Italia: 

 

Rugăm să fie achiziționate 

de BRD cât mai multe 

manuale în limba română 

și transmise Ambasadei ca 

atunci când părinții se duc 

la consulat pentru careva 

servicii, personalul să le 

ofere cadou o carte. 

 

Mai există persoană 

responsabilă de domeniul 

diasporă în minister?  

Biroul relații cu diaspora: 

 

Biroul relații cu diaspora a luat act de solicitarea dstră de a transmite în adresa Ambasadei manuale 

de studiere a limbii române pentru copii.   Am inițiat deja procesul de achiziționare a acestor 

manuale. 

 

Totodată vă comunicăm că, reieșind din prevederile HG nr. 725/2017, fiecare autoritate 

administrativ centrală are desemnate persoane responsabile de domeniul diasporă, migrație și 

dezvoltare la nivel decizional și tehnic.  

În cadrul MECC este desemnat dl Andrei Chistol, Secretar de Stat, ca fiind persoană responsabilă 

de domeniul diasporă, migrație și dezvoltare. 

5 Liliana Balaur, Italia: 

 

Natalia Grîu, Secretar de stat MECC: 
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Integrarea copiilor 

moldoveni în școlile din 

RM: ce parcurs și suport 

oferă RM? 

 

 

Reîntoarcerea copiilor acasă trebuie să asigure un climat prietenos în așa măsură ca copilul să nu 

aibă acest disconfort în perioada de adaptare. Și cel mai important element care asigură succesul 

adaptării copilului este momentul lingvistic, în mod expres cunoașterea limbii române  și atunci la 

această etapă instituțiile de învățământ cunosc, noi reglementăm prin reperele metodologice  

organizarea procesului educațional  aspecte concrete privind  integrarea copiilor din diasporă.  

În cazul în care un copil revine acasă, el se duce la clasă conform vârstei corespunzătoare pe care o 

are, iar pedagogii   în special dirigintele de clasă și profesorul de limba și literatura română au 

responsabilitatea să  evalueze nivelul de cunoaștere a limbii. În funcție de nivelul de competență 

lingvistică se stabilește un plan individual de  activitate pentru acest  copil în așa fel încât acest copil 

să poate atinge nivelul de competență într-un parcurs personalizat. 

Aceasta este soluția pe care noi o avem.  

Sesiunea Ministerului Sănătății, Muncii Protecției Sociale 

6 Întrebare pe platforma  

zoom: 

 

Dacă există un card virtual 

online unde s-ar putea plăti 

contribuții online la 

CNAM. Când se planifică 

și dacă se planifică acest 

lucru? 

 Valentina Buliga, Director al Casei Naționale de Asigurări în Medicină: 

 

Interesul nostru este ca cât mai rapid și urgent să asigurăm dezvoltarea serviciilor electronice. 

Suntem acum la etapa definitivării sistemului informațional CNAM, portalul nostru nu oferă 

întodeauna posibilitatea ca aceste pălți să fie achitate. Sper foarte mult ca în cel mai apopiat timp  

această șansă să o putem oferi. 

Avem un sistem integrat complex, prestator de servicii medicale: mulți, cca 600 instituții medico-

sanitare, persoane asigurate 2 milioane șase sute mii persoane, prestatori de servicii farmaceutice și 

multe alte  componente ale acestui sistem, de aceea eu vă asigur  și îmi doresc ca  începând cu anul 

2021 această posibilitate s-o aveți și dstră. 

7 Victoria Dunford, Marea 

Britanie: 

 

Am o sugestie. Haideți în 

CNAM să introducem un 

procent din banii care sunt 

alocați pentru cei care 

prestează servicii medicale 

să fie un procent alocat 

pentru programele, pentru 

serviciile dezvoltate de  

 Valentina Buliga, director CNAM: 

 

Misiunea CNAM constă în protecția persoanelor asigurate și sustenabilitatea serviciilor medicale pe 

alocuri medico-sociale. Este foarte complicat să găsești hotarul între  aceste două servicii , de aceea 

este o idee care  trebuie analizată în profunzime să vedem cu adevărat cum putem interveni la o 

etapă timpurie  și ca ulterior costurile pentru sănătate  să fie diminuate  și doar atunci când  te ocupi 

mai mult de  profilaxie,  intervenție la momentul potrivit  și la timpul potrivit  și o diagnostică  

preventivă, atunci  ne va ajuta ca banii  din fondul de asistență în sănătate să fie utilizați mai eficient. 

Această idee trebuie cu adevărat  cercetată, analizată și să vedem unde putem noi  interveni  pentru 

ca ulterior costurile pentru sănătate să fie mai eficient utilizate. 
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membrii diasporei, pentru 

că sunt servicii dezvoltate  

calitativ din inimă de cei 

din diasporă. 

8 Gheorghe Tofan, Letonia: 

 

Când va fi semnat Acordul 

în domeniul securității 

sociale între RM și 

Letonia? 

Nelea Rusu, Secretar de stat: 

 

Am reușit în luna februarie și martie să avem două runde de dialog pe marginea altor acorduri.  

Din păcate, cu Republica Letonă nu s-a reușit negocierea fizică, reieșind din criza pandemică. 

Practic vorbim de ultima rundă de negocieri. Negociem acum cu colegii ca să avem o discuție în 

regim online și să definitivăm textul acestui acord, astfel încât cetățenii care se află pe teritoriul 

Republicii Letonia să beneficieze de acele drepturi sociale. 

Este foarte importantă existența și a unui contract legal de muncă, or nu doar drepturile la pensie 

decurg dintr-un contract legal de muncă, dar toate garanțiile sociale.  

Îndemnul nostru este să formalizăm acele relații de muncă pe care noi le avem, fiindcă atunci când 

survin careva riscuri pe parcursul vieții acoperim cu această asigurare socială și alte riscuri pe durată 

îndelungată,  cum vorbim în cazul respectiv de bătrânețe și pensie. 

9 Tatiana Nogailîc, Italia: 

 

1.Daca OIM cunoaște 

situația femeilor implicate 

în câmpul muncii în sudul 

Italiei? 

 

2.De ce oare Italia nu 

dorește să semneze 

Acordul de securitate 

socială cu RM? 

Ghenadie Ctețu, OIM: 

 

Organizația Internațională pentru Migratie cunoaște situația din sudul Italiei. De fapt, și autoritățile 

Republicii Moldova cunosc, este o situație foarte dificilă și prin dialog cu autoritățile italiene această 

situație poate și trebuie soluționată cât de curând. 

Legat de a II-a parte a întrebării, nu știu dacă pot vorbi din numele părții italiene, este mai degrabă o 

politică a statului italian pe care ne vine greu s-o comentăm. În același timp, OIM duce prin oficiul 

din Italia un dialog continuu în vederea semnării acestui proiect. 

 

Nelea Rusu, Secretar de stat: 

 

Într-adevăr, discuțiile sunt deschise și continue între autorități și aveți dreptate când spuneți că 

Acordul reprezintă o manifestare de voință dintre două state. Noi ne-am manifestat această voință în 

repetate rânduri și, reieșind din dialogul dat a fost parafat proiectul Acordului, urmează semnarea 

acestuia propriu zisă. 

 

Valentina Buliga, director CNAM: 
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Pe timpul mandatului de ministru, am avut 2 întâlniri la Ministerul Muncii și Protecției Sociale al 

Italiei, unde a fost pus în discuție acest proiect. Respectiv și în cadrul adunării parlamentare a 

Consiliului Europei, fiind șefa delegației, am avut o intervenție prin care am rugat țările membre în 

cadrul acestui consiliu să susțină eforturile guvernului de la Chișinău pentru ca țări precum Italia, 

Grecia, Spania unde moldovenii noștri sunt într-un număr mare să avem semnat acest acord de 

securitate socială. 

10 Întrebare zoom: 

 

Programe legate de 

reintegrare, daca există  în 

condițiile pandemiei, dacă 

sunt planificare niște 

programe sociale, medicale 

pentru migranți? 

Raisa Dogaru, Director al Agenției Naționale  pentru Ocuparea Forței de Muncă: 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă activează ca actor pe piața muncii și are un șir 

de măsuri active care sunt menite să ajute migranții la reîntoarcere pe piața muncii; agenția prestează 

servicii de informare și de mediere a muncii. 

În cadrul agenției activează mecanismul interinstituțional de referire a cetățenilor reîntorși de peste 

hotare, care este instituit în vederea oferirii unui suport migranților în procesul de reintegrare prin 

intermediul serviciilor prestate la nivel național. 

Invit cetățenii noștri care s-au reîntors să se adreseze la o subdiviziune teritorială a agenției pentru a-

i ajuta prin măsuri active cum sunt: stagiu de cotizare, instruire la locul de muncă, curs de formare 

profesională etc. 

 

Biroul relații cu diaspora: 

 

În anul 2017, Biroul relații cu diaspora a elaborat și aprobat un Plan de acțiuni privind (re)integrarea 

cetățenilor reîntorși de peste hotare, HG nr. 724 din 2017, nivelul de implementare a acestui 

document îl găsiți accesând linkul: 

http://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/2019_raport_plan_724_11_mai_2020.pdf    

 

11. Cudalb Ana, Federația 

Rusă: 

 

În ce fazî se află Acordul 

cu Rusia? 

 

Nelea Rusu, Secretar de stat:  

 

Actualmente, ce ține de asigurarea cu pensii a cetățenilor care locuiesc permanent sau temporar pe 

teritoriul Federației Ruse, există acel Acord privind asigurarea cu pensii care a fost semnat în anul 

1995. Acest acord are la bază principiul teritorialității de stabilire a pensiei și respectiv în funcție de 

unde persoana domiciliază în corespundere cu legislația acelui stat se stabilește și pensia; or RM nu 

prevede pensii speciale în conformitate cu condiții nocive de muncă. 

http://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/2019_raport_plan_724_11_mai_2020.pdf
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Noul acord care este pregătit pentru semnare prevede un alt principiu, acele principii care 

reglementează noile Acorduri de securitate socială și anume că persoana va beneficia de partea de 

pensii corespunzătoare acelei perioade de muncă care a activat și din care salarii au fost acumulate și 

achitate contribuții, acel salariu va fi și baza pentru viitoarea pensie. 

 

Biroul relații cu diaspora: 

 
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/demararea-negocierilor-pe-marginea-proiectului-acordului-

intre-republica-moldova-si-federatia-rusa-privind-securitatea-sociala/ 
 

Sesiunea Comisiei Electorale Centrale 

12  

Tatiana Nogailîc, Italia: 

 

Dacă mai există cursuri 

online care instruiesc 

persoanele care fac parte 

din comisie? 

Dacă dorim să facem parte 

din comisie, unde să ne 

adresăm? 

 

Care sunt rechizitele ce ne 

oferă acest drept? 

 

La Roma, câte secții de 

votare o să avem? 

 

Mariana Plămădeală: 

Cum se va asigura distanța 

socială în procesul de vot? 

 

Elena Dragalin, SUA 

Dorin Cimil, președinte CEC: 

 

Capacitățile noastre informaționale pot satisface orice număr de doritori de a se înregistra, trebuie un 

efort elementar de a depune informații în acel format care este pe situl CEC-ului și de a face clik pe 

butonul respectiv ca să avem informația respectivă. 

 

Alexandru Berlinschi, CEC: 

 

Orice persoană care în ziua alegerilor se va afla peste hotare având o adresă de email valabilă 

accesează situl CEC, merge la capitolul de înregistrare prealabilă, introduce codul său numeric 

personal, ulterior indică o adresă de email, mai există în formular posibilitatea ca persoana care 

dorește să fie contractată ca funcționar electoral  selectează și bifează și acea căsuță. După ce 

finalizează procesul de înregistrare, îi vine o confirmare la adresa de e-mail, după ce confirmă pe 

adresa de email înregistrarea prealabilă este efectuată. 

 

Pe partea ce ține de observatori internaționali, persoane care au dreptul să asiste, noi avem Codul 

Electoral care permite acest lucru și ei urmează să asiste până la finisarea întregului  proces de 

numărare, sistematizare, împachetare și sigilare. Mai mult ca atât, prezența observatorilor chiar este 

necesară, fiindcă imediat după ce se finalizează procesul de numărare și totalizare a buletinelor de 

vot, acei operatori din fiecare secție de votare expediază procesul-verbal în format electronic în 

adresa CEC. 

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/demararea-negocierilor-pe-marginea-proiectului-acordului-intre-republica-moldova-si-federatia-rusa-privind-securitatea-sociala/
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/demararea-negocierilor-pe-marginea-proiectului-acordului-intre-republica-moldova-si-federatia-rusa-privind-securitatea-sociala/
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Ce se va întâmplă, dacă 

tările vor intra în carantină 

totală în perioada 

alegerilor? 

 

 

De asemenea mass-media este prevăzută ca subiect cu drept de participare la totalizarea rezultalor 

votării. 

 

Doina Bordeianu, director al Centrului de instruire continuie în domeniul electoral: 

 

CEC planifică secții de votare în țările care își vor da acordul în acest sens. 

Mai aproape de eveniment, în septembrie, vom cunoaște deja unde vor fi plasate secțiile de votare.  

 

Dorin Cimil, președinte CEC: 

 

CEC a elaborat o instrucțiune pentru votul realizat în condițiile pandemice, dar trebuie de înțeles că 

în țara în care se va realiza votarea sunt condiții proprii privind respectarea distanței sociale, 

purtarea măștii în locuri publice, sau chiar pe stradă, trebuie luate în calcul și acele condiții care sunt 

stabilite în mod obligatoriu de către țara de reședință. 

Noi vom veni cu informații suplimentare privitor la cerințele statelor în care se impun anumite 

condiții. 

Dacă țara respectivă va intra în carantină totală și respectiv va fi instaurat un regim special în 

sănătate publică, probabil nu va funcționa o secție de votare în această țară, respectiv oraș, noi ne 

așteptăm la asemenea situații și suntem gata  de asemenea dezvoltări de situații când într-un oraș sau 

altul nu se vor putea deschide secții de votare pe acest motiv. 

CEC oricum planifică secții de votare unde va fi exprimat acordul statului gazdă. Noi momentan 

avem în majoritatea țărilor deja acordul prealabil, dar unele state și-au mai făcut o rezervă de timp  

pentru a veni cu un răspuns la nota verbală începând cu luna septembrie mai aproape de eveniment.  

13 Întrebare zoom: 

 

Ar fi nevoie de vot online, 

astfel suntem lipsiți de 

dreptul la vot. 

Dorin Cimil, președinte CEC: 

 

Nu știu dacă cineva a făcut o estimare care sunt costurile votului online, credem că istoria respectivă 

ne oferă și exemple pozitive cu referință la exemplul Estoniei, unde s-a investit cca 300 milioane de 

euro și cu câteva zile înainte a anulat votul online având riscul de atac cibernetic. Și vă dați seama că 

nu stau lucrurile așa de clar cum își doresc sau își închipuie unele persoane neavizate în domeniul 

securității informaționale. 

Trebuie să fie construită o rețea foarte sigură de exprimare a votului, pentru ca să nu existe dubii de 

fraude și în acest sens, la toate adunările experților electorali se evaluează riscurile respective,  se 

dau aprecieri unei sau altei situații care se întâmplă în altă țară și se împărtășesc cu opinii dacă 
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urmează să se desfășoare acest vot, sau se dezvoltă un alt mecanism de vot electronic unde trebuie 

să fie dezvoltate și măsurile de protecție paralel sau cu o dinamică mai sporită. 

Exercițiul electoral reprezintă cel mai înalt nivel al democrației care există în societate și la fel cel 

mai înalt nivel de securitate informațională să fie elaborat, dacă un stat sau altul decide să lanseze 

votul electronic. Trebuie să fim foarte precauți, foarte calculați ca să demaram  acest proces, întru-

un viitor imediat vom ajunge la acest proces electronic  dar trebuie să fim conștienți că pregătim și 

mijloacele de protecție informaționale, care pe moment nu sunt suficient de elaborate și pregătite ca 

să răspundă atacurilor cibernetice care există în lume. 

14 Întrebare în zoom: 

 

Votul prin corespondenta 

La moment, pentru a include acest drept acesta urmează să se regăsească în Codul Electoral, acest 

drept nu exista. 

Sesiunea Ministerului Afacerilor Interne 

15 Întrebare zoom:  

 

Pentru străinii aflați într-un 

cuplu, dacă nu sunt 

căsătoriți, este imposibil 

pentru străini să se întoarcă 

în RM, dacă ea a rămas 

aici și el acolo. În Belgia 

există un certificat  care 

este dovada faptului  că 

oamenii sunt  un cuplu 

Andrei Gori, Inspectoratul general al Poliției de Frontieră 

 

Acum se discută în lume problema concubinajului, deci  recent am citit  în presă că Germania  a 

venit cu propuneri către statele UE  pentru a  examina posibilitatea  cuplurilor  care trăiesc în 

concubinaj  să poată traversa frontierele. Cred că se va examina și la noi această  posibilitate, dar la 

moment  cu părere de rău nu este  o normă juridică  pentru a putea aprecia sub formă de excepție 

intrarea în RM în asemenea cazuri . 

16 Întrebare zoom: 

 

Pentru străinii care au 

permis de ședere expirat și 

nu au posibilitatea din 

cauza pandemiei să vină în 

RM, va trebui oare  din 

nou să treacă întreaga 

procedură și nu este 

Dl Andrei Gori, Inspectoratul general al poliției de frontieră: 

 

Cu părere de rău, perioada stabilită  prin lege  de prelungire a termenului de valabilitate a acestor 

documente a expirat la 15 august, la moment nu este o normă  juridică care să  prelungească această 

perioadă. 
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posibilă o solicitare de 

extensie online? 

17 Întrebare zoom: 

 

Facilitarea procesului de 

traversare a frontierei a 

ajutoarelor umanitare? 

 

Viorel Plugaru, Serviciul Vamal: 

 

Luând în calcul că suntem în pandemie, Serviciul Vamal se ghidează de aceleași norme ca și 

anterior, adică nu s-a schimbat nimic. 

Depunerea declarației de tranzit, se pot depune acum în format electronic, exportul la 99% este 

electronic, condițiile pentru ajutoare umanitare au rămas aceleași.  Dacă este avizul Comisiei  

ajutoare umanitare,  alte restricții nu sunt, minimizăm la maxim controlul la frontierei. Ajutoarele 

umanitare trec facilitar, nu stau în rând cu toate mașinile. 

 

 

 

 

Șef al Biroului relații cu diaspora                                                           Valeriu TUREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Violina Donu
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