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Perioada desfășurării: 10-19 august 2020 

Locul desfășurării: ONLINE, pagina de Facebook DOR (@dor.moldova); 

Platforma Zoom 

Organizatori: Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora)  

Motto: Un altfel de DOR: la distanță, dar totuși împreună! 



I. Context: 

Anual, începând cu  2013, Biroul relații cu diaspora (Cancelaria de Stat) 

organizează – sub egida Guvernului Republicii Moldova și sub patronajul Prim-

ministrului Republicii Moldova – Programul guvernamental DOR – 

Diasporă*Origini*Reveniri (Programul DOR). 

Începând cu anul 2016, desfășurarea programului a fost reglementată și aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 200/2016 cu privire la aprobarea Strategiei 

naționale „Diaspora-2025” şi  Planul de acțiuni pentru anii 2016-2018 privind 

implementarea acesteia,  activitatea fiind inclusă în planurile anuale ale 

Cancelariei de Stat și Biroului relații cu diaspora. 

Organizarea Programului DOR 2020 

Până în prezent, pe parcursul anilor 2013-2019, au fost realizate șapte ediții 

consecutive ale Programului DOR, la care au participat un total de 626 de copii 

și tineri din peste 25 de țări (inclusiv Republica Moldova).  

Pentru ediția a VIII-a a Programului DOR, a fost planificată participarea a 100 de 

copii și tineri, cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani, dintre care: 80 copii și tineri 

din diasporă și 20 copii și tineri din Republica Moldova, conform Conceptului 

aprobat. 

Pentru buna desfășurarea a Programul DOR 2020, au fost planificate următoarele 

etape de implementare: 

1. Lansarea programului: 10 februarie 2020; 

2. Aplicarea la program: 10 februarie – 10 aprilie 2020; 

3. Desfășurarea programului: 10 august – 20 august 2020. 

II. Lansarea programului 

Anunțul privind  lansarea înregistrării la programul DOR 2020 a fost publicat pe 

paginile web oficiale ale Cancelariei de Stat și Biroului relații cu diaspora, 

distribuit prin poșta electronică la adresele diasporei, cât și pe rețelele de 

socializare (Facebook, Grupul DOR 2017-2020). 

În contextul declarării stării de urgență în țară în legătură cu pandemia provocată 

de virusul COVID-19, în urma examinării posibilităților de organizare a 

Programului DOR în condițiile nou create, a fost extins termenul de participare 

la Program până la data de 15 mai 2020 și propusă modificarea modalității de 

desfășurare a programului prin transferul acestuia din spațiul fizic în cel virtual. 

În acest scop, a fost înaintată propunerea privind aprobarea Conceptului DOR 

online și acceptarea participării la Programul din anul 2020 a tuturor copiilor și 

tinerilor care au depus cereri de participare, cu excluderea organizării concursului 

de evaluare și selectare anunțat anterior. 

Rezultat: programul a fost lansat fără întârzieri  

 



III. Aplicarea la program 

Procesul de aplicare la program a fost organizat în baza formularelor online, 

elaborate și publicate pe pagina web oficială a programului www.dor.md. 

Impedimente sau neclarități în procesul de aplicare la program n-au fost 

identificate. 

La data de 15 mai 2020, au fost depuse 96 de cereri de participare a copiilor și 

tinerilor din diasporă din 18 state: Italia, Rusia, Regatul Unit, SUA, Canada, 

Portugalia, Georgia, Spania, Grecia, Irlanda, Serbia, Elveția, Turcia, Franța, 

România, Bulgaria, Norvegia, Spania și 42 cereri de participare a copiilor și 

adolescenților din  Republica Moldova.  

În total au fost înregistrate 138 de cereri de participare. 

Rezultat: participanții s-au înregistrat la program. 

IV. Desfășurarea programului 

Informarea participanților privind desfășurarea Programului DOR 2020 a avut loc 

prin intermediul poștei electronice și mesageriei Facebook. Toți participanții 

înscriși la programul DOR au primit mesaje de informare prin intermediul poștei 

oficiale dor@gov.md. Totodată, fiecare participant în parte, conform 

formularelor de aplicare, a fost invitat individual să aprecieze pagina de Facebook 

DOR și să accepte invitația la evenimentul programului DOR 2020 online.  

Pentru desfășurarea propriu-zisă a programului, conform cerințelor elaborate, a 

fost contractată o echipă de traineri specializați în domeniul organizării taberelor 

de vară și activităților pentru copii.  

Conform cerințelor prezentate, echipa, pe parcursul desfășurării programului 

DOR online, a asigurat efectuarea următoarelor lucrări: asistența tehnică și 

editorială a programului, inclusiv elaborarea și publicarea: agendei programului; 

materialelor video (ateliere, activități etc.); materialelor și textelor în cadrul 

concursurilor zilnice; arhivei programului DOR din anii precedenți; a asigurat 

comunicarea directă cu participanții în cadrul atelierelor și a răspuns la mesajele 

primite pe pagina DOR. 

Programul DOR 2020 s-a desfășurat online, pe pagina programului DOR 

(Facebook) @dor.moldova: https://www.facebook.com/dor.moldova/.  

Zilnic, echipa de comunicare a BRD a publicat sintezele programului și 

rezultatele înregistrate (Anexa nr. 9). 

Rezultat: programul s-a încheiat în termen cu indicatori de succes. 

Bugetul programului DOR 

Bugetul alocat pentru desfășurarea Programului DOR în 2020 a fost a fost aprobat 

în sumă de  710.000,00 MDL. 

În contextul declarării stării de urgență în țară în legătură cu pandemia provocată 

de virusul COVID-19 și trecerii programului în spațiul virtual, bugetul 

programului a fost modificat de la  710.000,00 MDL la 70.000 MDL (cheltuieli 

http://www.dor.md/
mailto:dor@gov.md
https://www.facebook.com/dor.moldova/


operaționale: video, meșteri populari, dansatori, poeți, poze din timpul 

activităților etc.). 

Diferența, de 640.000 MDL, s-a propus să fie  transferată pentru combaterea 

pandemiei COVID 19. 

Monitorizarea și evaluarea programului DOR 

În scopul monitorizării implementării Programului, a fost elaborat Planul de 

acțiuni pentru organizarea Programului DOR 2020, iar evaluarea finală a fost 

inclusă în prezentul Raport. 

 

Indicator de monitorizare 

2.4. Elaborarea și implementarea programelor dedicate diasporei: 

 

Rezultat: Programul DOR 2020 a fost organizat în regim online, în perioada 10-

19 august 2020. 

 

Indicator de rezultat 

Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai programelor Guvernului: 

 

Rezultat: Numărul beneficiarilor direcți: 138 (conform cererilor de participare 

depuse); 

Numărul beneficiarilor indirecți: aprox. 300 (participanții de la edițiile 

precedente, părinți, bunici, frați, surori etc.). 

 

La data închiderii programului, pagina de Facebook DOR 2020 avea înregistrate 

319 aprecieri și 636 de urmăritori. 188 persoane au acceptat invitația de 

participare la eveniment, iar activitățile desfășurate au ajuns la peste 40.000 

persoane (datele statistice, inclusiv țările participante, sunt prezentate în Anexa 

nr. 7). 

 

Rezultat scontat atins: activitățile tematice au fost organizate pentru menținerea 

identității naționale, culturale și lingvistice, fiind apreciate de participanții din 

diasporă. Totodată, organizarea Programului în spațiul online, cât și transmiterea 

înregistrărilor pe mail-ul participanților care au avut acces limitat la internet, au 

asigurat participarea nediscriminatorie și echitabilă a tuturor doritorilor la 

programul din acest an. 

 

Propuneri: 

Reieșind din experiența anilor precedenți, a ediției actuale de desfășurare a 

programului DOR, precum și a propunerilor, comentariilor expediate de  copii și 

părinții din diasporă, se propune organizarea programului DOR în anul 2021 atât 

în spațiu fizic, cât și virtual (cu prezentarea selectivă a activităților și în regim 

online, pe pagina programului DOR). 

 

 



Anexă: 

1. Sinteza zilelor Programului DOR 

2. Planul de acțiuni privind desfășurarea Programului DOR 2020; 

3. Agenda DOR 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 1 

Sinteza zilelor Programului DOR 

 

Sinteza zilei de 10.08.2020 

La 10 august curent, a fost dat startul Programului DOR – Un altfel de DOR: la 

distanță, dar totuși împreună! 

Cu ocazia inaugurării celei de-a VIII-a ediții a Programului DOR, Prim-ministrul 

Ion Chicu a adresat un mesaj de salut, menționând că este cel mai longeviv 

program implementat de BRD, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, 

dorindu-le copiilor din diaspora și din țară o participare activă și interesantă la 

activitățile pregătite on-line. 

Deschiderea programului a avut loc la ora 11:00, cu o prezentare a Agendei. A 

urmat primul concurs lansat în cadrul Programului DOR, „Moldova, te iubesc!”, 

prin intermediul căruia copiii și tinerii au avut posibilitatea să transmită mesaje 

emoționante de dragoste pentru Moldova. 

La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au fost invitați să viziteze Parcul Țaul, 

iar în cadrul Atelierului de meșteșugărit, tinerii împreună cu meșterul popular 

Grigore Posternac au urmărit procesul de sculptură în lemn a unei măști 

tradiționale. 

 

Sinteza zilei de 11.08.2020 

Cea de-a doua zi a Programului DOR a fost una la fel de interesantă și plină de 

activități ca și cea anterioară. Deși la distanță, totuși tinerii au reușit să se 

reunească sub semnul limbii, culturii, valorilor și tradițiilor naționale. 

Deschiderea programului a avut loc cu o prezentare a Agendei și a exercițiilor de   

înviorare. A urmat cel de-al doilea concurs lansat în cadrul Programului DOR, 

„Costumul național – simbol al tradiției”, prin intermediul căruia copiii și tinerii 

au avut posibilitatea să distribuie poze cu ei îmbrăcați în costume naționale sau 

orice alt element al acestora – pălărie, ie, brâu, năframă etc. 

A urmat atelierul practic „Mărțișorul”, împreună cu meșterul faur Natalia Cangea, 

care a demonstrat cum se împletesc cele mai neobișnuite mărțișoare. 

La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au fost invitați să viziteze virtual 

mănăstirea Rudi, situată la 140 km de Chișinău, în raionul Soroca. De asemenea, 

participanții la program au avut posibilitatea să viziteze virtual Muzeul de 

meșteșuguri populare „Artă rustică”, fondat de meșterul popular Ecaterina 

Popescu. Aici sunt păstrate istorii ascunse în săli uimitoare „Casa mare” – 

etalonul gospodăriilor țărănești, sala de expoziție a portului popular autentic, sala 

covorului basarabean etc. 

 

 

 



Sinteza zilei de 12.08.2020 

  

Deschiderea programului celei de-a treia zile a avut loc cu tradiționala înviorare 

de dimineață, iar până la prezentarea Agendei zilei, echipa de traineri a venit cu 

mici cadouri surpriză pentru cei mai atenți și activi copii, care au răspuns corect 

la întrebările privind ateliere anterioare.  

A urmat cel de-al treilea concurs, „O poezie pentru Moldova”, în cadrul căruia 

copiii și-au exprimat prin versuri dragostea față de neam și țară.  

De asemenea, la Atelierul practic „Dansul popular”, condus de coreograful 

Andrei Tătaru, copiii au avut posibilitatea să însușească pașii de bază ai dansului 

popular moldovenesc din nordul, centrul și sudul țării: hora, sârba și ostropățul, 

care scot în evidență caracterul, temperamentul, forța și agerimea moldovenilor. 

La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au făcut cunoștință cu „Hora 

Haiducilor”, una dintre cele mai inedite sculpturi, care poate fi găsită în nordul 

țării. Sculptura se află în satul Bravicea, raionul Călărași.  

Elena Grati, designer vestimentar, a împărtășit participanților la DOR 

cunoștințele noi acumulate în istoria tradiției. Ea a relatat despre creația omului 

inspirată din agricultură; primele ornamente create acum 12 mii ani: cele șapte 

semne sacre – spirala, coloana, unghiul, rombul, rombul încadrat în coloană, 

hașura, trei linii gemene, cercul precum și semnificația acestora. La finalul 

discuției, celor mai activi copii care au răspuns corect la întrebările adresate le-

au fost oferite cadouri „Jurnalul DOR”, realizate special cu ornamente „Hora de 

băieți și fete”.  

 

 

Sinteza zilei de 13.08.2020 

Cea de-a patra zi a Programului DOR a fost una deosebită nu doar cu activități 

interesante, ci și cu arome de bucate tradiționale.  

Până la prezentarea Agendei zilei, au fost menționate numele celor mai activi 

copii care au participat la concursurile din primele două zile.  

A urmat cel de-al patrulea concurs, „Cunosc tradițiile țării mele”. La această 

competiție copii au transmis filmulețe video, în care au povestit despre tradițiile 

și obiceiurile noastre moldovenești. 

La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au fost invitați virtual la biserica din 

lemn „Acoperământul Maicii Domnului” din Palanca (Călărași), fondată în 

secolul al XIX-lea. Aceasta a fost prima biserică înzestrată cu cupole din lemn 

din Moldova și reprezintă un monument arhitectural de importanță națională. 

La activitatea practică „Zamă de pește ca la Palanca” copiii au avut posibilitatea 

să viziteze virtual pensiunea gospodarilor Zaharia și Tatiana Aramă „Casa veche” 

și să însușească secretul unei rețete tradiționale de zamă de pește deosebită. 

 

 

 



Sinteza zilei de 14.08.2020 

  

Până la prezentarea Agendei celei de-a cincea zile, membrii echipei au făcut 

totalurile zilei anterioare, menționând copii care au participat activ la concursul 

„Cunosc tradițiile țării mele”.  

A urmat cel de-al cincilea concurs, „Moldova, te iubesc!”. Copii au transmis 

filmulețe video foarte inspirate de dragostea lor de Moldova. 

Activitatea pe platforma zoom „O zi în Parlamentul Republicii Moldova” a 

început cu un cuvânt de salut din partea Secretarului general adjunct al 

Parlamentului, Igor Klipii. Elena Căpăţînă, șefa Centrului vizite și informare a 

Parlamentului RM, a făcut o prezentate generală despre funcțiile, atribuțiile de 

bază, structura, programul de lucru, modalitățile de comunicare cu autoritatea 

legislativă a statului etc. A urmat turul ghidat al clădirii Parlamentului și 

concursul interactiv moderat de Victor Pruteanu, șef al Secției multimedia și 

rețele de socializare. Copiilor care au răspuns corect la întrebările privind 

activitatea Parlamentului li s-au oferit cadouri surpriză. La finalul ședinței, 

doruleții au avut posibilitatea să pună întrebări și să primească răspunsuri din 

partea deputaților Dumitru Alaiba, Galina Sajin, Nicolae Pascaru. 

La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au fost invitați virtual la Lacul 

Albastru, situat la marginea satului Naslavcea, raionul Ocnița. Cândva, acolo a 

fost o carieră de argilit; cu timpul, locul s-a transformat într-un lac impresionant, 

de culoare turcoaz, cu o plajă de grafit.  

La sfârșitul zilei, a avut loc live-ul „99 de cumetri cu Irina și Cornel” care 

împreună cu invitații emisiunii au creat o atmosferă plăcută și plină de haz. 

  

Sinteza zilei de 15.08.2020 

Până la prezentarea Agendei zilei, echipa a făcut o retrospectivă a zilei anterioare, 

menționând doruleții care au transmis filmulețe video emoționante la concursul 

„Moldova, te iubesc!”.  

A urmat cel de-al șaselea concurs, „DOR de peste tot”. Și de această dată, 

doruleții au transmis fotografii folosind imagini cu „Dor” pe fundalul unor 

monumente istorice din localitățile, orașele în care se află. 

La atelierul practic „Coacem pâine și plăcinte”, doruleții au avut posibilitatea să 

viziteze virtual gospodăria țărănească Eco-Resort Butuceni din Orheiul Vechi. 

Bucătăreasa, dna Stela, a împărtășit secretele rețetei tradiționale de coacere a 

pâinii, colăceilor, hulubașilor și plăcintelor de casă – bucate îndrăgite de 

moldoveni. Doruleții au făcut cunoștință cu întreg procesul tehnologic, folosind 

ingredientele necesare pentru aluat, frământatul, creșterea și transformarea 

acestuia în produs finit.  

La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au fost invitați virtual la Moara de 

vânt din satul Beșalma. De mai bine de un secol și jumătate, pe un deal de la 

marginea acestui sat pitoresc, se află o moară de vânt, de care putem vedea doar 

în cărțile vechi. Construcția este încă funcțională, iar localnicii, uneori, se mai 

folosesc de ea. 

https://www.facebook.com/elena.capatina.374?__tn__=KH-R&eid=ARA_9ib-KqJUjN-cbsRX2TylhsenYp0DLLntLNUL_5brqrHKU4DwKVtuf8lRf8yLlIp0FSmCBDUTeooy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzSldN6ypSfEZ1JRrvYEPdTY1cm1uT7YTsicSMvsRCfTKfq4FAnzum5Nt9sHaYtdZ-HpigKr8qgFL1A5yDD_Jd5-vye8wlxBZ3EIfdbAeKgjRHteNJqKnoN3qIuLw2XAOgjDKsniT1fVQFb-xJGtpBUTptuR15DdNDkyiGHyO-wu94Kvpm7wtCr0kQq1zajtWy9KHAYZv1y6NGCLXNCZqDql5ePyyqCD6WJpwZZN_UFSj5eLZq5qFuR623-_EFgRceep7JCYcR_6ePGGiSUjg7bCZJrL9RJmlD6Ry8WCOyZ_fNLWW0ll8nqHe_zc2BS-FazBHcduOvir2ZG9dctsIAL-air_CMYfTSGV03Sr_2SzSyG-YjxiZ5R3qa6W-EClifU-JGYeU4CRgeISFQGiJkjtPpxzirglYk9DNa4aKP5ECeD77Ky6t4plTMZltoVFg9gZBF9TpQOOWf_Xd7PJX0rGdExwQPOG2tYoyAEfkDHW6fYd2T-fo3HQz5
https://www.facebook.com/victor.pruteanu.52?__tn__=KH-R&eid=ARCwLYDj0_wfHm9KfPWHfGARgqnXOvmbtFq_4UuPTC28QwqWUhKfR1ZoE7hqtjEivysLj8wGC_0EsfbM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzSldN6ypSfEZ1JRrvYEPdTY1cm1uT7YTsicSMvsRCfTKfq4FAnzum5Nt9sHaYtdZ-HpigKr8qgFL1A5yDD_Jd5-vye8wlxBZ3EIfdbAeKgjRHteNJqKnoN3qIuLw2XAOgjDKsniT1fVQFb-xJGtpBUTptuR15DdNDkyiGHyO-wu94Kvpm7wtCr0kQq1zajtWy9KHAYZv1y6NGCLXNCZqDql5ePyyqCD6WJpwZZN_UFSj5eLZq5qFuR623-_EFgRceep7JCYcR_6ePGGiSUjg7bCZJrL9RJmlD6Ry8WCOyZ_fNLWW0ll8nqHe_zc2BS-FazBHcduOvir2ZG9dctsIAL-air_CMYfTSGV03Sr_2SzSyG-YjxiZ5R3qa6W-EClifU-JGYeU4CRgeISFQGiJkjtPpxzirglYk9DNa4aKP5ECeD77Ky6t4plTMZltoVFg9gZBF9TpQOOWf_Xd7PJX0rGdExwQPOG2tYoyAEfkDHW6fYd2T-fo3HQz5
https://www.facebook.com/dumitru.alaiba/?__tn__=KH-R&eid=ARB2xnzIIAlcvvU0WqZZEoOiCjPTDGhCSns2J3ah9pojIjkhyiedLghZIqE1i3wqd0hL9ZtoIoy-yzHB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzSldN6ypSfEZ1JRrvYEPdTY1cm1uT7YTsicSMvsRCfTKfq4FAnzum5Nt9sHaYtdZ-HpigKr8qgFL1A5yDD_Jd5-vye8wlxBZ3EIfdbAeKgjRHteNJqKnoN3qIuLw2XAOgjDKsniT1fVQFb-xJGtpBUTptuR15DdNDkyiGHyO-wu94Kvpm7wtCr0kQq1zajtWy9KHAYZv1y6NGCLXNCZqDql5ePyyqCD6WJpwZZN_UFSj5eLZq5qFuR623-_EFgRceep7JCYcR_6ePGGiSUjg7bCZJrL9RJmlD6Ry8WCOyZ_fNLWW0ll8nqHe_zc2BS-FazBHcduOvir2ZG9dctsIAL-air_CMYfTSGV03Sr_2SzSyG-YjxiZ5R3qa6W-EClifU-JGYeU4CRgeISFQGiJkjtPpxzirglYk9DNa4aKP5ECeD77Ky6t4plTMZltoVFg9gZBF9TpQOOWf_Xd7PJX0rGdExwQPOG2tYoyAEfkDHW6fYd2T-fo3HQz5
https://www.facebook.com/Nicolae-Pascaru-403693783153631/?__tn__=KH-R&eid=ARDLooApMkaezunAz5EqBeANz-ENGH9M5uAqADQUB7vfXT7NTP3AuR2mEVtRlVGbyGVrffOG3pujnKD6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzSldN6ypSfEZ1JRrvYEPdTY1cm1uT7YTsicSMvsRCfTKfq4FAnzum5Nt9sHaYtdZ-HpigKr8qgFL1A5yDD_Jd5-vye8wlxBZ3EIfdbAeKgjRHteNJqKnoN3qIuLw2XAOgjDKsniT1fVQFb-xJGtpBUTptuR15DdNDkyiGHyO-wu94Kvpm7wtCr0kQq1zajtWy9KHAYZv1y6NGCLXNCZqDql5ePyyqCD6WJpwZZN_UFSj5eLZq5qFuR623-_EFgRceep7JCYcR_6ePGGiSUjg7bCZJrL9RJmlD6Ry8WCOyZ_fNLWW0ll8nqHe_zc2BS-FazBHcduOvir2ZG9dctsIAL-air_CMYfTSGV03Sr_2SzSyG-YjxiZ5R3qa6W-EClifU-JGYeU4CRgeISFQGiJkjtPpxzirglYk9DNa4aKP5ECeD77Ky6t4plTMZltoVFg9gZBF9TpQOOWf_Xd7PJX0rGdExwQPOG2tYoyAEfkDHW6fYd2T-fo3HQz5


  

 

Sinteza zilei de 16.08.2020 

A urmat cel de-al șaptelea concurs, „Moldova-patria mea!”. Și de această dată, 

copii au transmis eseuri impresionante, pline de afecțiune, patriotism şi 

devotament față de țară și popor. 

La atelierul practic „Pictură pe stofă”, doruleții au avut posibilitatea să picteze pe 

stofă, fie pe un maiou sau tricou, fiind ghidați de pictorița și designerul grafic 

Victoria Balica. Pictorița și-a împărtășit experiența și a dat recomandări privind 

aplicarea tehnicii specifice de pictură pe textile. O pată de culoare, un desen 

amuzant, un joc de culori, astfel încât, totul, se transformă ușor în ceva original 

și plin de personalitate. Cu puțin talent, răbdare și imaginație garderoba si 

lucrurile din jur prind contururi colorate și magice. 

La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au fost invitați virtual la bisericile din 

lemn din Vorniceni și Horodiște. Biserica de lemn din satul Vorniceni (raionul 

Strășeni) a fost construită în 1791,  în prezent nu este funcțională. Obiectivul 

religios și monumentul cultural, deși distrus de confluența timpului, continuă să 

păstreze istoria mai multor secole. Biserica din satul Horodiște (raionul Călărași) 

a fost fondată în 1797 și funcționează până astăzi. Interiorul a fost restaurat și 

amenajat, iar oamenii continuă să meargă regulat la slujbe. 

La sfârșitul zilei, doruleții au avut posibilitatea să facă o excursie virtuală la 

complexul „Gagauz Sofrasi” din satul Congaz, Găgăuzia. Congaz este cel mai 

mare sat din Republica Moldova și cel mai dens populat din Europa, fiind inclus 

în Cartea recordurilor Guinnes, iar 96% din populație sunt de etnie găgăuză. Dna 

Ana Statova, gazda complexului, a primit cu mult drag oaspeții și a povestit 

despre tradițiile și obiceiurile găgăuze, care sunt asemănătoare, dar, totodată, și 

diferite de ale moldovenilor. 

  

Sinteza zilei de 17.08.2020 

Ca și în zilele precedente, membrii echipei au făcut o retrospectivă a zilei 

anterioare, menționând doruleții care au transmis cele mai impresionante eseuri, 

pline de afecțiune, patriotism şi devotament față de țară și popor.  

A urmat cel de-al optulea concurs, „M-aș întoarce dacă...”. De aceasta dată, copii 

au transmis mesaje de doleanțe pline de speranțe privind schimbările ce urmează 

a fi făcute în Moldova, pentru a se reîntoarce definitiv acasă cu familia. 

La atelierul practic „Ceramica”, doruleții au avut posibilitatea să viziteze virtual 

atelierul din Truşeni al fraților Lilian și Ruslan Scutelnic, meșteri populari. Frații 

Scutelnic au împărtășit secretele meșteșugului popular de lucru cu ceramica, 

modelarea manuală a argilei, care cu multă răbdare și sârguință se transformă în 

suvenire diferite: clopoței, sfeșnice, vaze mici, figurine, căsuțe tradiționale etc. 

Colecția fraților cuprinde numeroase lucrări care în mod firesc păstrează 

elementele tradiționale. La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au fost 

invitați virtual la Stația meteorologică din Cornești. În acest sat din raionul 

Ungheni, există o sferă neobișnuită, cu un diametru de aproximativ 18 metri. La 



moment, aceasta nu este folosită în niciun fel, dar se povestește că în timpul URSS 

a fost proiectată pentru ca în interiorul ei să fie integrat un echipament de urmărire 

a obiectelor spațiale.  

La sfârșitul zilei, a avut loc live-ul „99 de cumetri cu Irina și Cornel”, care 

împreună cu invitații emisiunii au creat o atmosferă frumoasă și veselă. 

  

Sinteza zilei de 18.08.2020 

  

În ziua a noua, a urmat cel de-al nouălea concurs, „Moldova visurilor mele”. Și 

de aceasta dată, copii au transmis poze cu desene în care Moldova este 

reprezentată în peisaje uimitoare cu mult soare, râuri cu ape curate, podișuri, 

câmpii, livezi, vii, codri seculari etc. 

La atelierul practic ”Păpuși din pănuși”, doruleții au avut posibilitatea să viziteze 

virtual casa și grădina dnei Nataliei Cangea, meșter popular din s. Zolonceni, r-

nul Criuleni. Meșterița a dezvăluit unele secrete care stau la baza meșteșugului 

împletitului din pănuși și a demonstrat unele tehnici de împletire. Pe timpuri, 

străbunii noștri confecționau din pănuși mai multe obiecte precum animale, 

păsări, păpuși ș.a. Astfel, folosind „împletirea prin legare” și „împletirea prin 

răsucire” doruleții au învățat că din pănuși, dar și din alte fibre vegetale, se pot 

obține diferite articole, care se pot îmbina frumos în interiorul casei. 

La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au fost invitați virtual la conacul lui 

Uvaliu din s. Căzănești, r-nul Telenești. În această localitate, au fost păstrate 

rămășițele turnului de apă, care făcea parte din palatul conacului la sfârșitul XIX-

începutul secolului XX. Din păcate, aceasta este tot ce a mai rămas din palatul 

uriaș, construit de boierul Ștefan Uvaliu. Merită de remarcat că acest loc are o 

natură deosebit de frumoasă, cu peisaje vibrante.   

La sfârșitul zilei, doruleții au avut posibilitatea să viziteze virtual "Pivnițele din 

Brănești" și restaurantul „Epoca de piatră”, aflate în coasta Orheiului Vechi. 

Vasile Dulgher, fondatorul și administratorul pivnițelor, a povestit despre ideea 

apariției acestora, amplasate într-o veche mină de calcar, de peste 400 de ani, cu 

o galerie subterană de cca 75 km.  

  

Sinteza zilei de 19.08.2020 

În ultima zi a urmat cel de-al zecelea concurs, „Scumpii mei bunici”. Și de această 

dată, copii au transmis poze alături de bunici, părinți și întreaga familie. 

La activitatea „Descoperă Moldova” copiii au fost invitați virtual la mănăstirea 

Japca. Acest locaș de cult este construit pe o pantă stâncoasă, pe suprafața căreia 

se întinde o pădure deasă. Pe vârful stâncii stă nevătămată o biserică, zidită încă 

în secolul al XVII-lea.  

A urmat festivitatea de închidere a Programului DOR 2020. Doruleții au transmis 

mesaje emoționante de bucurie, dar și de tristețe că a luat sfârșit acest program 

foarte îndrăgit de ei. De asemenea, copii au transmis mesaje de mulțumire 

organizatorilor – echipei Biroului relații cu diaspora, mentorilor și tuturor celor 



care s-au implicat în organizarea Programului DOR 2020, că au avut posibilitatea 

să participe și să învețe multe lucruri frumoase la activitățile organizate. 

Doruleții au avut o sesiune on-line cu echipa Biroului relații cu diaspora, care a 

urmărit cu admirație toate activitățile DOR-ului. BRD a adresat un mesaj de 

mulțumire trainerilor și participanților la Program, exprimându-și speranța că 

ediția din 2021 va fi una în format clasic, cu prezență fizică, așa cum era 

tradițional organizată până la pandemie. 

 

 

  



Anexa nr. 2 

Planul de acțiuni privind desfășurarea Programului DOR 2020 

 

               

Acțiuni Subacțiuni Termen 

de 

inițiere 

Termen 

de 

realizare 

Costuri 

planificat

e 

conform 

bugetului 

de stat 

Cheltuie

li 

 

 

Persoană 

responsabilă 

 

Nivelul de realizare 

1. Inițierea 

Programul

ui DOR 

2020 

1.1. Ajustarea Conceptului 

programului DOR 2020 

23.01.202

0 

- - - Echipa 

BRD 

 

Realizat integral 

1.2. Elaborarea NI privind 

inițierea și aprobarea Conceptului 

programului DOR 2020 

23.01.202

0 

27.01.202

0 

- - R. 

Marcinschi 

N.Zubco 

Realizat integral 

 

Document intern nr. 32-03-

289 din 27.01.2020 

2. Lansarea 

Programul

ui DOR 

2020 

2.1. Elaborarea și plasarea 

anunțului privind lansarea 

programului DOR:  

cancelaria.gov.md; 

brd.gov.md; 

dor.md 

6.01.202

0 

2.01.202

0 

- - R. 

Marcinschi 

N.Zubco 

Realizat integral 

 

https://cancelaria.gov.md/ro/c

ontent/biroul-relatii-cu-

diaspora-anunta-inscrierea-la-

programul-dor-diaspora-

origini-reveniri 

 

https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri


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

rogramul-dor-diaspora-

origini-reveniri-anul-2020 

 

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

iroul-relatii-cu-diaspora-

anunta-inscrierea-la-

programul-dor-diaspora-

origini-

reveniri?fbclid=IwAR2QNA7

CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKk

am_BEaspAtJqBgRdR92ZZlP

WUf7UiQ 

 

http://www.dor.md/node/74 

2.2. Elaborarea, coordonarea și 

publicarea formularelor de aplicare 

pe dor.md 

23.01.202

0 

10.02.202

0 

- - R. 

Marcinschi 

N.Zubco 

Realizat integral 

 

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

iroul-relatii-cu-diaspora-

anunta-inscrierea-la-

programul-dor-diaspora-

origini-

reveniri?fbclid=IwAR2QNA7

CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKk

am_BEaspAtJqBgRdR92ZZlP

WUf7UiQ 

http://brd.gov.md/ro/content/programul-dor-diaspora-origini-reveniri-anul-2020
http://brd.gov.md/ro/content/programul-dor-diaspora-origini-reveniri-anul-2020
http://brd.gov.md/ro/content/programul-dor-diaspora-origini-reveniri-anul-2020
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://www.dor.md/node/74
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspAtJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ


2.3. Elaborarea și prezentarea 

pentru publicare a anunțului 

privind extinderea termenului de 

aplicare la program 

10.04.202

0 

- - - R. 

Marcinschi 

N.Zubco 

Realizat integral 

 

2.4. Sistematizarea formularelor 

depuse și pregătirea setului de 

documente pentru Comisia de 

selectare și evaluare  

15.05.202

0 

- - - R. 

Marcinschi 

Realizat parțial 

 

Reieșind din situația 

pandemică la program au fost 

aprobați toți aplicanții 

2.5. Elaborarea și prezentarea NI 

cu privire la modificarea 

Conceptului si aprobarea 

Programului DOR online și a 

bugetului programului pentru anul 

2020 

  710.000

MDL 

70.000 

MDL 

Echipa 

BRD 

Realizat integral 

 

Document intern nr. 32-03-

18.05.2020  

 

Restul sumei  de 640.000  

MDL s-a propus să fie 

transferată pentru combaterea 

pandemiei COVID 19 

2.6. Prelungirea mentenaței 

www.dor.md 

18.05.20

20 

18.05.202

0 

- 450.0M

DL 

R. 

Marcischi 

Realizat integral 

 

Document intern nr.32-03-

1148 din 18.05.2020 

 

www.dor.md  

2.7. Informarea participanților 

privind situația COVID 2020 pe 

site-ul dor.md 

20.05.20

20 

20.05.202

0 

- - R. 

Marcisnchi 

Realizat integral 

 

http://www.dor.md/node/74 

http://www.dor.md/
http://www.dor.md/node/74


2.8. Plasarea anunțului privind 

desfășurarea Programului DOR 

online 

01.06.20

20 

08.07.202

0 

- - Echipa 

BRD 

Realizat integral 

 
http://dor.md/node/74;  

 

https://cancelaria.gov.md/ro/c

ontent/se-da-start-

programului-dor-2020;  

 

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

rogramul-dor-diaspora-

origini-reveniri-anul-2020 

2.9. Transmiterea mesajului de 

informare privind participarea la 

programul DOR  

2.06.202

0 

2.06.202

0 

- - R. 

Marcinschi 

Realizat integral 

 

Mesaj transmis individual 

fiecărui participant pe adresa 

de e-mail de pe dor@gov.md 

3.Organizar

ea 

Programului 

DOR 2020 

3.1. Elaborarea și aprobarea TOR 

pentru servicii de instruire/traineri 

02.06.20

20 

02.06.202

0 

  R. 

Marcinschi 

N.Zubco 

Realizat integral 

 

 

3.2. Încheierea contractelor de 

prestări servicii 

15.06.20

20 

15.06.202

0 

70.000M

DL 

70.000

MDL 

N.Zubco 

R.Marcinsc

hi 

T.Tabunsci

c 

Realizat integral 

 

Prestator de servicii 

SISNBRO S.R.L. 

3.3. Organizarea și desfășurarea 

ședințelor de lucru cu trainerii 

programului 

Pe tot 

parcursul 

14.06.202

0 

- - Echipa 

BRD 

Realizat integral 

 

http://dor.md/node/74
https://cancelaria.gov.md/ro/content/se-da-start-programului-dor-2020
https://cancelaria.gov.md/ro/content/se-da-start-programului-dor-2020
https://cancelaria.gov.md/ro/content/se-da-start-programului-dor-2020
http://brd.gov.md/ro/content/programul-dor-diaspora-origini-reveniri-anul-2020
http://brd.gov.md/ro/content/programul-dor-diaspora-origini-reveniri-anul-2020
http://brd.gov.md/ro/content/programul-dor-diaspora-origini-reveniri-anul-2020


program

ului 

24.06.202

0 

27.07.202

0 

3.4. Lansarea paginii FB DOR  16.07.202

0 

- - N.Zubco Realizat integral 

3.5. Transmiterea invitațiilor de a 

aprecia pagina de FB DOR 

Pe tot parcursul 

programului 

- - R. 

Marcinschi 

Realizat integral 

3.6. Crearea evenimentului de 

desfășurare a programului DOR 

16.07.202

0 

16.07.202

0 

- - N. Zubco 

R.Marcinsc

hi 

Realizat integral 

3.7. Transmiterea invitațiilor de a 

participa la evenimentul din 

Programul DOR/contactarea 

participanților 

16.07.202

0 

7.07.202

0 

- - N. Zubco                                                

R. 

Marcinschi                                                      

Realizat integral 

3.8. Prezentarea Agendei  7.07.2020 1.08.202

0 

- - N. Zubco                                                

R. 

Marcinschi                                                      

Realizat integral 

 

 

3.10 Crearea ramei Facebook DOR 1.08.2020 1.08.202

0 

- - N.Zubco Realizat integral 

4.Desfășura

rea 

Programului 

DOR 2020 

4.1.Monitorizarea desfășurarii 

programului 

10.08.202

0 

19.08.202

0 

- - Echipa 

BRD 

Realizat integral 

4.2. Expedierea premiilor 1.09.2020 august 

2021 

- - N.Zubco În curs de realizare 



4.3. Interviuri în presă Pe tot parcursul 

programului 

- - R. 

Marcisnchi 

N.Zubco 

https://www.facebook.com/10

1522460034987/posts/140405

9846447902/ 

 

https://www.facebook.com/10

1522460034987/posts/140446

7273073826/  

 

http://trm.md/ro/scrisori-

pentru-acasa/scrisori-pentru-

acasa-din-13-septembrie-

2020?fbclid=IwAR16zd1ee7o

BB4yO6gcuUIfpHeVOUE-

GfpKrdJI2D89uSK-

QE4AkY7Ge3Co 

5. 

Încheierea 

programul

ui 

5.1. Prezentarea raportului final al 

Programului 

     

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1404059846447902/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1404059846447902/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1404059846447902/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1404467273073826/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1404467273073826/
https://www.facebook.com/101522460034987/posts/1404467273073826/
http://trm.md/ro/scrisori-pentru-acasa/scrisori-pentru-acasa-din-13-septembrie-2020?fbclid=IwAR16zd1ee7oBB4yO6gcuUIfpHeVOUE-GfpKrdJI2D89uSK-QE4AkY7Ge3Co
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