
  

APROBAT: 

Dumitru UDREA 

Secretar General al Guvernului 

__  ___________2022 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE 

al Biroului relații cu diaspora pentru anul 2021 
                                              

 

 

Acţiuni Sub-acţiuni 

Indicatori 

de produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

Nivel de realizare*/ 

Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1 Monitorizarea 

implementării 

politicii de stat în 

domeniul DMD 

1.1.1 Elaborarea 

Programului de 

reintegrare a 

cetățenilor RM 

reîntorși de peste 

hotare 

Program 

elaborat și 

prezentat 

spre 

consultare 

APC/APL, 

societății 

civile și 

diasporei 

Trim. IV N. Zubco 

V. Donu 

V. Sajin 

D. Cucoș 

 

 

În curs de realizare. 

 

A fost elaborat conceptul Programului național de stimulare a 

revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii 

Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2022-

2026; 

A fost emisă evaluarea calității și conformității Conceptului de 

către CS, precum și recomandările relevante; 

A fost notificat MF cu privire la recomandările referitor la 

Concept 

A fost definitivat proiectul Conceptului în baza 

recomandărilor recepționate, publicat și expediat pentru 

consultare publică; 

A fost constituit Grupul de lucru interinstituțional responsabil 

pentru elaborarea Programului; 

A fost convocată ședința grupului de lucru desemnat pentru 

elaborarea Programului, la data de 26 noiembrie 2021 - 

reprezentanți ai ministerelor și a altor autorități administrativ 

centrale, dar și partenerii de dezvoltare au făcut o analiză 

profundă a obiectivelor Programului și au venit cu 

recomandări pentru elaborarea acestuia; 



A fost elaborat textul Programului și Planul de acțiuni; 

La moment, documentul este pregătit pentru a fi transmis spre 

avizare. 

 

Acțiunea a fost inclusă în Planurile de acțiuni ale CS și 

Biroului relații cu diaspora 2022, urmând a fi definitivată în 

Trim. I. 

 1.1.2. Monitorizarea 

realizării 

implementării 

Strategiei „Diaspora-

2025” 

Raport 

elaborat 

Trim. IV N. Zubco 

V. Donu 

În curs de realizare. 

 

A fost depusă solicitare de expertiză în cadrul inițiativei 

comune UE – ICMPD, MIEUX (Migration EU expertise) 

pentru realizarea activității.  

A fost elaborată și transmisă o scrisoare de intenție din partea 

Cancelariei de Stat. 

Solicitarea a fost aprobată de către Comitetul de Selecție 

MIEUX și urmează a fi implementată pe parcursul anului 

2022. 

Acțiunea a fost inclusă în Planurile de acțiuni ale CS și 

Biroului relații cu diaspora 2022. 

 1.1.3 Elaborarea  

raportului de progres 

pentru perioada 

2017-2020 referitor 

la realizarea Planului 

de acțiuni pentru anii 

2017-2020  

privind 

(re)integrarea 

cetățenilor 

Republicii Moldova 

reîntorși de peste 

hotare 

Raport 

elaborat și 

publicat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim. III N. Zubco 

V. Donu 

 

Realizat. 

 

Raport elaborat și publicat. 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ra

port_final_2020_plan_724.pdf 

 1.1.4 Crearea 

grupurilor de lucru 

Diasporă-

Guvern/Guvern-

Diasporă 

2 grupuri de 

lucru 

instituite 

Trim. III N.Zubco 

V.Donu 

V.Sajin 

D.Cucoș 

Realizat. 

 

2 grupuri de lucru instituite: 

1. BRD – USMF - Rețeaua Diasporei Medicale 



- A fost semnat Acordul de colaborare între Biroul 

relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat și 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;  

- A fost instituită Rețeaua DiaMed.md;  

- A fost organizată o ședință de lucru cu participarea 

Consului onorific al Republicii Moldova în Franța și 

unui reprezentant al diasporei la subiectul identificării 

necesităților privind transportul materialelor medicale, 

inclusiv distribuirea medicamentelor  în spitalele din 

Republica Moldova, dar și posibilității schimbului de 

experiență între studenți, tineri specialiști sau 

profesioniști în domeniul medicinei, cu spitale și centre 

universitare din Franța. 

https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-

diaspora-faciliteaza-implicarea-diasporei-pentru-

transferul-de-expertiza  

https://brd.gov.md/ro/content/acord-de-colaborare-

intre-biroul-relatii-cu-diaspora-si-universitatea-de-stat-

de-medicina-si  

2. BRD – MEC – Diaspora 

- A fost elaborat Conceptul unei Platforme de 

comunicare MEC – Diaspora, în care BRD are rol de 

facilitator; 

- Au fost mobilizați și invitați membri ai diasporei – 

constituită echipa de organizare din diasporă și circa 

30 persoane înregistrate la moment cu intenție de a 

participa la grupul de lucru; 

- A fost organizată prima ședință preparatorie BRD – 

MEC – echipa de organizare din diaspora. 

 1.1.5 Analiza 

cadrului normativ a 

Biroului relații cu 

diaspora și 

identificarea noilor 

programe, care să 

acopere necesitățile 

Studiu/raport 

elaborat și 

validat 

Trim IV N.Zubco 

V. Donu 

Realizat. 

 

Raport de analiză a nivelului de eficiență a politicilor în 

domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare (DMD) în perioada 

2016-2020 și impactul implementării acestora asupra 

Diasporei, elaborat și validat. 

https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-faciliteaza-implicarea-diasporei-pentru-transferul-de-expertiza
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-faciliteaza-implicarea-diasporei-pentru-transferul-de-expertiza
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-faciliteaza-implicarea-diasporei-pentru-transferul-de-expertiza
https://brd.gov.md/ro/content/acord-de-colaborare-intre-biroul-relatii-cu-diaspora-si-universitatea-de-stat-de-medicina-si
https://brd.gov.md/ro/content/acord-de-colaborare-intre-biroul-relatii-cu-diaspora-si-universitatea-de-stat-de-medicina-si
https://brd.gov.md/ro/content/acord-de-colaborare-intre-biroul-relatii-cu-diaspora-si-universitatea-de-stat-de-medicina-si


de actualitate ale 

diasporei. 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ra

port_burdelnii_october_2021.pdf   

1.2. Conlucrarea cu 

APC și APL în 

vederea implementării 

mecanismului de 

coordonare a politicii 

de stat în domeniul 

diasporei, migrației și 

dezvoltării (DMD) 

1.2.1. Desfășurarea 

ședințelor 

Comitetului 

Interministerial în 

domeniul Diasporă, 

Migrație și 

Dezvoltare, 

Comitetelor Locale 

în domeniul 

Diasporă, Migrație și 

Dezvoltare, precum 

și a grupurilor de 

lucru  

în domeniul DMD  

 

2 ședințe ale 

Comitetului 

Interminister

ial Diasporă, 

Migrație și 

Dezvoltare, 

desfășurate 

 

10 ședințe 

ale 

Comitetelor 

Locale în 

domeniul 

Diasporă, 

Migrație și 

Dezvoltare, 

organizate  

 

2 ședințe ale 

grupului de 

lucru în 

domeniul 

DMD, 

desfășurate 

Trim.II-IV 

 

 

N.Zubco 

V. Sajin 

V.Donu 

L.Vîrțan 

D.Cucoș 

 

 

Realizat 

 

1 ședință a Comitetului Interministerial în domeniul DMD 

organizată.  

https://brd.gov.md/ro/content/sedinta-comitetului-

interministerial-domeniul-diaspora-migratie-si-dezvoltare-

cidmd-0  

 

 

2 ședințe în domeniul DMD organizate la nivel local: 

29 ianuarie – întrevedere în format online cu Direcția relații 

externe din cadrul Consiliului raional Taraclia. 

Discuțiile s-au axat pe împărtășirea de experiență a Biroului, 

pe de o parte și identificarea necesităților în domeniu ale 

Direcției, pe de altă parte, inclusiv a posibilităților de 

colaborare bilaterală în viitor. 

August – participarea BRD în cadrul ședinței Asociației de 

băștinași în s. Avdarma, UTA Găgăuzia. 

 

 

3 ședințe ale grupului de lucru în domeniul DMD desfășurate: 

10 martie - Biroul relații cu diaspora a convocat o ședință de 

lucru cu persoanele responsabile de promovarea și realizarea 

politicii de stat în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare 

(DMD) pentru elaborarea Programului Național de stimulare a 

revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii 

Moldova implicați în procesul de migrație. 

17 februarie - întrevederea reprezentanților BRD cu Secretarul 

de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

Discuția s-a axat pe subiectul colaborării pentru realizarea 

acțiunilor planificate în anul curent și implementarea unor 

proiecte culturale și educaționale comune destinate cetățenilor 

din diasporă, și anume: asigurarea loturilor de carte în limba 

română pentru copiii din diaspora, inclusiv Centrele 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_burdelnii_october_2021.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_burdelnii_october_2021.pdf
https://brd.gov.md/ro/content/sedinta-comitetului-interministerial-domeniul-diaspora-migratie-si-dezvoltare-cidmd-0
https://brd.gov.md/ro/content/sedinta-comitetului-interministerial-domeniul-diaspora-migratie-si-dezvoltare-cidmd-0
https://brd.gov.md/ro/content/sedinta-comitetului-interministerial-domeniul-diaspora-migratie-si-dezvoltare-cidmd-0


Educaționale; organizarea spectacolelor de teatru și atelierelor 

cu meșteri populari, etc.; promovarea autorilor din diaspora. 

15 aprilie - ședința de lucru a reprezentanților Biroului relații 

cu diaspora și Agenției de Investiții a Republicii Moldova. În 

cadrul ședinței au fost abordate și aspectele de colaborare pe 

viitor, privind promovarea programelor, proiectelor 

investiționale, turistice cu implicarea Diasporei și elaborarea 

unui plan de activități comune. 

 

 1.2.3. Examinarea  

proiectelor de acte 

normative, inclusiv 

consultarea diasporei 

pe subiecte relevante 

pentru cetățenii RM 

stabiliți peste hotare 

100% 

proiecte de 

acte 

normative 

examinate 

Trim.I-IV N. Zubco 

V. Sajin 

V.Donu 

D.Cucoș 

L.Vîrțan  

 

Realizat  

 

14 petiții legate de subiecte de interes pentru cetățenii RM 

stabiliți peste hotare examinate: 

- Stabilirea și calcularea pensiilor și îndemnizațiilor, 

petiționar: Elena Bojonca, Asociația AMICI, Italia; 

- Validitatea permisului de conducere pe teritoriul Marii 

Britanii, petiționar: Anton Covali, Marea Britanie; 

- Revenirea și dificultățile de reintegrare a cetățenilor 

RM implicați în procesul de migrație, petiționar: 

Mihail Moga; 

- Recunoașterea permiselor moldovenești în Marea 

Britanie, Dumitru Pascal; 

- Stabilirea unei cooperări pe direcția produselor și 

servicilor adresate către diaspora Republicii Moldova, 

petiționar „S.R.L. PAYNET SERVICES”; 

- Recunoașterea permiselor moldovenești în Marea 

Britanie, petiționar: Daniel Gheorghița; 

- Propunerea ca Biroul relații cu diaspora al CS să 

stabilească modalități de colaborare cu Departamentul 

pentru românii de pretutindeni din România, 

petiționar: Constantin Dicusar; 

- Propune crearea Departamentului relații cu România – 

o structură juridică în subordinea Guvernului, 

petiționar: Constantin Dicusar; 

- Solicită informație referitor la reprezentatul legal la 

depunerea documentelor pentru obținerea grantului sau 



donației pe numele petiționarului, petiționar: Eugeniu 

Lisnic; 

- Referitor la sesizarea instituțiilor în vederea 

comemorării un an de la plecarea în neființă a 

regretatului Valeriu Turea, petiționar: Asociația 

”A.M.I.C.I. Asociația-Moldo Italiană de Colaborare și 

Integrare”; 

- Solicită acordarea unei înalte distincții de stat post-

mortem Dlui Valeriu Turea, fost șef al Biroului pentru 

Relații cu Diaspora, petiționar: Comunitatea 

Basarabenilor din Irlanda ”Moldova Vision”; 

- Solicită examinarea posibilității decernării ”Ordinului 

de Onoare”, cu titlu post-mortem dlui Valeriu Turea, 

petiționar: Asociația Culturală a Imigranților 

Moldoveni MIORIȚA, Portugalia; 

- Sprijină inițiativa BRD de a conferi ”Ordinul de 

Onoare”, post-mortem, fostului șef al Biroului relații 

cu diaspora, Valeriu Turea, petiționar: Iurie Cojocaru, 

Marea Britanie; 

- Solicită conferirea unei distincții de stat post-mortem 

fostului șef al Biroului relații cu diaspora, Valeriu 

Turea, petiționar: Comunitatea basarabenilor din 

Irlanda. 

3 consultări cu diaspora pe subiecte relevante pentru cetățenii 

RM stabiliți peste hotare: 

- 27 februarie, a avut loc consultarea publică online 

privind elaborarea  Platformei web de comunicare în 

domeniul Diaspora Migrație Dezvoltare; 

- 8 septembrie, a avut loc Consultarea publică a 

proiectului „Planului de acțiuni al Guvernului 

Republicii Moldova pentru anii 2021-2022. Capitolul 

XVII. Politici pentru diaspora”; 

- Consultare Hotărârea Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului legii pentru modificarea unor 

acte legislative (număr unic 535/MAI/2021). 

 

 



Acte normative examinate: 

- Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului legii pentru modificarea unor acte 

legislative (număr unic 535/MAI/2021); 

- Formularea propunerilor pentru Planul de acțiuni al 

Guvernului 2021-2022; 

- Examinarea și revizuirea Anexei nr.1 și nr. 2 al 

Hotărârii Guvernului nr.246 din 08.04.2010 cu privire 

la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale 

aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și 

investițională în derulare, care cad sub incidența 

tratatelor internaționale la care Republica Moldova 

este parte; 

- Proiectul Raportului de evaluare ex-post a Strategiei 

naționale în domeniul migrației și azilului  (2011-

2020); 

- PHG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

972/2010 cu privire la Programul de atragere a 

remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 

2010-2021 (număr unic 448/ME/2021); 

- Propuneri pentru proiectul Protocolului celei de-a 17-a 

reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse 

pentru cooperare economică; 

- Proiectul Planului strategic al Programului Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare pentru anii 2022-2025. 

 1.2.4. Actualizarea și 

publicarea Cadrului 

de Monitorizare și 

Evaluare a politicilor 

naționale în 

domeniul Diasporei, 

Migrației și 

Dezvoltării, în baza 

Raportului de 

monitorizare și 

evaluare a 

domeniului 

Cadrul de 

Monitorizare 

și Evaluare a 

politicilor 

naționale în 

domeniul 

Diasporei, 

Migrației și 

Dezvoltării, 

actualizat și 

publicat 

Trim. IV N.Zubco 

V. Donu 

 

În curs de realizare 

 

A fost contractat consultant național pentru evaluarea 

procesului de implementare a sistemului de monitorizare și 

evaluare a domeniului Diasporă, Migrație și Dezvoltare la 

nivel de raion/municipiu.  

În colaborare cu BRD, consultantul a demarat procedura de 

colectare a datelor pentru evaluarea respectivă, conform 

Matricei de indicatori de monitorizare și evaluare a cadrului 

de politici în domeniul DMD. 

În procesul de colectare a datelor a apărut necesitatea 

desfășurării unor sesiuni suplimentare comune de lucru cu 



Diasporă, Migrație și 

Dezvoltare în cadrul 

APL elaborat și 

validat în 2020 

APL-urile, precum și purtării discuțiilor individuale cu 

acestea. Respectiv, evaluarea procesului de implementare a 

sistemului de monitorizare și evaluare a domeniului Diasporă, 

Migrație și Dezvoltare la nivel de raion/municipiu urmează a 

fi definitivată în prima jumătate a anului 2022.   

 1.2.5. Implementarea 

programelor și 

proiectelor de 

asistență externă în 

domeniul diasporă, 

migrație și 

dezvoltare 

Nr. proiecte 

și programe 

implementat

e 

Trim. I-IV N. Zubco 

V. Sajin 

V.Donu 

D.Cucoș 

L.Vîrțan 

Realizat 

 

1 proiect implementat: 

„Consolidarea cadrului institutional al Republicii Moldova în 

domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a, finanțat de 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) 

pentru perioada 2019-2022, implementat de Cancelaria de Stat 

prin intermediul Biroului relații cu diaspora 

 

Depunerea aplicațiilor pentru 3 inițiative: 

- Proiectul „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale 

diasporei Republicii Moldova (DOMDE II) – aplicație 

selectată spre finanțare; 

- Solicitare de expertiză în cadrul inițiativei MIEUX – 

aplicație selectată spre finanțare; 

- Solicitare de expertiză în cadrul proiectului pilot 

„European Union Global Diaspora Facility” (EuDIF) – 

aplicație selectată spre finanțare. 

 

Participarea BRD în cadrul Programului Global, implementat 

în comun de Organizația Internațională pentru Migrație și 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, denumit 

”Making Migration Work for Sustainable Development”, faza 

a III-a, în cadrul căruia Republica Moldova participă în 

calitate de țară asociată. Evenimente desfășurate: 

- 1 septembrie - webinarul global „Cartografierea și 

implicarea diasporei - Grupul unu” (Diaspora Mapping 

and Engagement- Group One); 

- 10 noiembrie - webinar pentru schimbul de experiență 

”Dezvoltarea și gestionarea platformelor online de 

implicare a diasporei în dezvoltare” 

 



 

BRD – membru al Comitetului de Coordonare al Proiectului 

„Integrarea perspectivei migrației și schimbărilor climatice în 

Planul Național de Adaptare 2 și în Planul Sectorial de 

Adaptare în Agricultură”, implementat de OIM Moldova 

 

Obiectivul 2. Asigurarea drepturilor diasporei și fortificarea dialogului între diaspora-țară/țară-diaspora și implicarea directă și indirectă a diasporei în 

dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova 

2.1. Aprofundarea 

gradului de 

comunicare cu 

reprezentanții 

diasporei și 

identificarea 

modalităților 

adiționale de asistență 

a concetățenilor aflați 

în străinătate 

 

2.1.1. Extinderea și 

implementarea 

programului 

”Guvernul mai 

aproape de tine ” în 

afara țării 

Programul 

”Guvernul 

mai aproape 

de tine” 

peste hotare,  

implementat 

Trim.II-IV N. Zubco 

V. Sajin 

V.Donu 

D. Cucoș 

L.Vîrțan 

Realizat 

 

20 octombrie – întrevederea șefului Biroului relații cu 

diaspora, Nadejda Zubco, alături de Ministrul Muncii și 

Protecției Sociale, dl Marcel Spătari, cu un grup de cetățeni 

originari din Republica Moldova, la Ambasada Republicii 

Moldova de la Roma https://brd.gov.md/ro/content/nadejda-

zubco-sefa-biroului-relatii-cu-diaspora-si-marcel-spatari-

ministrul-muncii-si 

26-28 noiembrie – întrevederea șefului adjunct al Biroului 

relații cu diaspora cu reprezentanții diasporei în contextul 

atelierului regional „Workshop: Diaspora_NET, ediția 

Bruxelles” https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-

diaspora-participat-calitate-de-invitat-la-atelierul-regional-

workshop  

10-12 decembrie - întrevederea șefului Biroului relații cu 

diaspora cu reprezentanții diasporei în contextul atelierului 

regional la „Workshop-ul: Diaspora_NET, ediția Milano” 

https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-

invitat-la-cea-de-doua-editie-atelierului-regional-workshop  

23 decembrie - sesiune online de informare și discuții BRD – 

Serviciul Vamal - diaspora, unde a fost abordat subiectul cu 

privire la provocările întâmpinate la traversarea frontierei de 

stat de către persoanele fizice, cu bunuri a căror valoare 

depășește limita neimpozabilă 

https://brd.gov.md/ro/content/sesiune-de-informare-si-discutii-

organizata-de-biroul-relatii-cu-diaspora-colaborare-cu  

 

https://brd.gov.md/ro/content/nadejda-zubco-sefa-biroului-relatii-cu-diaspora-si-marcel-spatari-ministrul-muncii-si
https://brd.gov.md/ro/content/nadejda-zubco-sefa-biroului-relatii-cu-diaspora-si-marcel-spatari-ministrul-muncii-si
https://brd.gov.md/ro/content/nadejda-zubco-sefa-biroului-relatii-cu-diaspora-si-marcel-spatari-ministrul-muncii-si
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-participat-calitate-de-invitat-la-atelierul-regional-workshop
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-participat-calitate-de-invitat-la-atelierul-regional-workshop
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-participat-calitate-de-invitat-la-atelierul-regional-workshop
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-invitat-la-cea-de-doua-editie-atelierului-regional-workshop
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-invitat-la-cea-de-doua-editie-atelierului-regional-workshop
https://brd.gov.md/ro/content/sesiune-de-informare-si-discutii-organizata-de-biroul-relatii-cu-diaspora-colaborare-cu
https://brd.gov.md/ro/content/sesiune-de-informare-si-discutii-organizata-de-biroul-relatii-cu-diaspora-colaborare-cu


 2.1.2. Validarea 

studiului de 

cartografiere a 

asociațiilor 

din diasporă 

Studiu 

validat și 

publicat 

Trim. II N. Zubco  

V. Donu 

V. Sajin 

L.Vîrțan 

Realizat 

 

Studiul de cartografiere a asociațiilor diasporei validat în 

cadrul Congresului Diasporei 2021 și publicat 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/st

udiu_sociologic_cartigrafierea_asociatiilor_din_diaspora.pdf  

 

 2.1.3. Actualizarea 

informațiilor 

distribuite prin 

intermediul paginilor 

web și a rețelelor de 

socializare 

 

2 pagini web 

www.brd.go

v.mdwww.d

or.md și 

3 rețele de 

socializare 

Facebook, 

Ok.ru, 

Instagram 

dedicate 

diasporei, 

actualizate 

Trim.I-IV N. Zubco 

V. Donu 

L.Vîrțan 

Realizat 

 

Informare prin intermediul paginilor:  

 

3 pagini web - www.brd.gov.md; www.dor.md; 

www.eMoldovaTa.gov.md;  

 

5 rețele de socializare - Facebook, Ok.ru, Instagram, 

Telegram, Twitter;  

 

Canalul Youtube al BRD 

 2.1.4. Informarea 

societății civile 

privind activitatea 

Guvernului, 

Cancelariei de Stat, 

BRD în domeniul 

diasporei, migrației 

și dezvoltării  

95% 

informație 

utilă 

distribuită 

Nr. 

comunicate 

de presă  

Nr. buletine 

informative  

Nr. anunțuri 

Nr. de 

participări la 

emisiuni 

radio/media. 

Trim.I-IV N.Zubco 

V.Donu 

L.Vîrțan  

 

Realizat 

 

95% informație utilă distribuită 

Au fost publicate pe rețelele de socializare 135 de comunicate 

de presă, dintre care 70 au fost plasate pe pagina web 

brd.gov.md, comunicate în care au fost reflectate programele 

implementate de către BRD. Pe rețele au fost publicate 62 de 

anunțuri de interes general, dintre care pe pagina web au fost 

plasate 19. A mai fost promovată suplimentar activitatea altor 

instituții sau comunități de moldoveni, în acest scop, pe 

rețelele de socializare au fost distribuite 32 de anunțuri.  

18 Buletine Informative publicate pe pagina web brd.gov.md 

și transmise în diasporă, către punctele focale la nivel de APC, 

APL și societatea civilă. 

Au fost realizate câteva campanii de promovare. Este vorba de 

campania promovare și mediatizare a Zilelor Diasporei și 

Congresului diasporei, 2021. O altă campanie a fost cea de 

mediatizare a programului Guvernamental Diasporă Origini 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/studiu_sociologic_cartigrafierea_asociatiilor_din_diaspora.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/studiu_sociologic_cartigrafierea_asociatiilor_din_diaspora.pdf
http://www.brd.gov.md/
http://www.brd.gov.md/
http://www.dor.md/
http://www.dor.md/
http://www.brd.gov.md/
http://www.dor.md/
http://www.emoldovata.gov.md/


Reveniri ”DOR”, ediția a IX-a. Și campania de promovare a 

oamenilor valoroși din diaspora, desfășurată în a doua 

jumătate a lunii decembrie 2021. 

 

Promovarea activității BRD în revista Eurocomunicazione 

(interviu cu participarea Nadejdei Zubco, șef BRD, fiind 

realizat de jurnalista Raisa Ambros, membră a diasporei din  

Marea Britanie) 

https://www.eurocomunicazione.com/2021/10/27/diaspora-

una-possibilita-di-crescita-per-la-repubblica-di-

moldova/?fbclid=IwAR3a4VzAGkb_r3WffzV-

VRhueEJ3KxmQhNO3kKADq1Bv6l2X3png0UEX7c0  

   

În presa locală, radio, tv , activitatea Biroului și programele pe 

care  le implementează au fost mediatizate în 15 emisiuni. 

Este relevant faptul că, evenimentele din luna august, dedicate 

diasporei, Congresul și Zilele diasporei au fost transmise  în 

direct la posturile publice de radio și TV, Radio Moldova și 

TV Moldova 1. De asemenea au fost realizate două ediții de 

totalizare a evenimentelor din luna august, una la radio 

Moldova și alta la TV Moldova 1. În urma acestor emisiuni , 

în cadrul cărora au participat reprezentanții BRD,  au fost 

publicate mai multe articole în presa scrisă și pe site-urile de 

știri din țară. 

 

Participarea BRD la evenimente naționale și internaționale: 

2 februarie - webinarul cu tematica: „Rolul guvernelor la 

implicarea diasporei”, organizat în cadrul proiectului pilot 

„European Union Global Diaspora Facility” (EuDIF), 

implementat de Centrul internațional pentru dezvoltarea 

politicilor de migrație (ICMPD). 

https://brd.gov.md/ro/content/webinarul-rolul-guvernelor-la-

implicarea-diasporei  

4 februarie - Biroul rețații cu diaspora (BRD) în cooperare cu 

Institutul Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene (ID al MAEIE) a organizat dezbaterea 

https://www.eurocomunicazione.com/2021/10/27/diaspora-una-possibilita-di-crescita-per-la-repubblica-di-moldova/?fbclid=IwAR3a4VzAGkb_r3WffzV-VRhueEJ3KxmQhNO3kKADq1Bv6l2X3png0UEX7c0
https://www.eurocomunicazione.com/2021/10/27/diaspora-una-possibilita-di-crescita-per-la-repubblica-di-moldova/?fbclid=IwAR3a4VzAGkb_r3WffzV-VRhueEJ3KxmQhNO3kKADq1Bv6l2X3png0UEX7c0
https://www.eurocomunicazione.com/2021/10/27/diaspora-una-possibilita-di-crescita-per-la-repubblica-di-moldova/?fbclid=IwAR3a4VzAGkb_r3WffzV-VRhueEJ3KxmQhNO3kKADq1Bv6l2X3png0UEX7c0
https://www.eurocomunicazione.com/2021/10/27/diaspora-una-possibilita-di-crescita-per-la-repubblica-di-moldova/?fbclid=IwAR3a4VzAGkb_r3WffzV-VRhueEJ3KxmQhNO3kKADq1Bv6l2X3png0UEX7c0
https://brd.gov.md/ro/content/webinarul-rolul-guvernelor-la-implicarea-diasporei
https://brd.gov.md/ro/content/webinarul-rolul-guvernelor-la-implicarea-diasporei


interactivă cu tematica „Diaspora în politicile statului – 

necesități, realizări și probleme”. 

https://brd.gov.md/ro/content/dezbaterea-interactiva-diaspora-

politicile-statului-necesitati-realizari-si-probleme 

17 februarie – participarea BRD la videoconferința 

„Implicarea diasporei în cadrul proiectelor de dezvoltare la 

nivel local și național” organizată de Institutul pentru Politici 

și Reforme Europene, cu suportul oferit de Fundaţia Hanns 

Seidel Republica Moldova. https://brd.gov.md/ro/content/eu-

debates-cafe-cu-tema-implicarea-diasporei-cadrul-proiectelor-

de-dezvoltare-la-nivel-local  

18 februarie - atelierul de lucru „Regândirea Managementului 

Migrației: experiența europeană și națională”, desfășurat în 

cadrul proiectului „Jean Monnet Chair in EU studies and 

Migration”, implementat de către Academia de Studii 

Economice din Moldova cu suportul financiar al programului 

Erasmus+ al Uniunii Europene. 

https://brd.gov.md/ro/content/atelierul-de-lucru-regandirea-

managementului-migratiei-experienta-europeana-si-nationala 

12 martie - masa rotundă inter-guvernamentală GUAM, 

organizată de către Centrul Internațional pentru Dezvoltarea 

Politicilor de Migrație (ICMPD) în cadrul Facilității Globale 

pentru Diaspora a Uniunii Europene (EUDiF) 

https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-

participat-cadrul-mesei-rotunde-inter-guvernamentale-guam-

cadrul  

17 martie - întrevedere cu experții UNECE, Aleksandr V. 

Gevorkyan și Ludmila Tautiyeva în contextul inițiativei 

„Analizele naționale Inovarea pentru Dezvoltare Sustenabilă” 

https://brd.gov.md/ro/content/discutii-cu-expertii-unece-

contextul-initiativei-analizele-nationale-inovarea-pentru  

31 mai - webinarul ”UNECE Policy Dialogue: Leveraging 

Diasporas to Promote Innovation for Sustainable 

Development” (Dialog politic UNECE: valorificarea diasporei 

în vederea promovării inovației pentru dezvoltare durabilă) 

https://brd.gov.md/ro/content/practicile-republicii-moldova-

domeniul-diaspora-migratie-dezvoltare-dmd-prezentate-cadrul  

https://brd.gov.md/ro/content/dezbaterea-interactiva-diaspora-politicile-statului-necesitati-realizari-si-probleme
https://brd.gov.md/ro/content/dezbaterea-interactiva-diaspora-politicile-statului-necesitati-realizari-si-probleme
https://brd.gov.md/ro/content/eu-debates-cafe-cu-tema-implicarea-diasporei-cadrul-proiectelor-de-dezvoltare-la-nivel-local
https://brd.gov.md/ro/content/eu-debates-cafe-cu-tema-implicarea-diasporei-cadrul-proiectelor-de-dezvoltare-la-nivel-local
https://brd.gov.md/ro/content/eu-debates-cafe-cu-tema-implicarea-diasporei-cadrul-proiectelor-de-dezvoltare-la-nivel-local
https://brd.gov.md/ro/content/atelierul-de-lucru-regandirea-managementului-migratiei-experienta-europeana-si-nationala
https://brd.gov.md/ro/content/atelierul-de-lucru-regandirea-managementului-migratiei-experienta-europeana-si-nationala
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-participat-cadrul-mesei-rotunde-inter-guvernamentale-guam-cadrul
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-participat-cadrul-mesei-rotunde-inter-guvernamentale-guam-cadrul
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-participat-cadrul-mesei-rotunde-inter-guvernamentale-guam-cadrul
https://brd.gov.md/ro/content/discutii-cu-expertii-unece-contextul-initiativei-analizele-nationale-inovarea-pentru%2031
https://brd.gov.md/ro/content/discutii-cu-expertii-unece-contextul-initiativei-analizele-nationale-inovarea-pentru%2031
https://brd.gov.md/ro/content/discutii-cu-expertii-unece-contextul-initiativei-analizele-nationale-inovarea-pentru%2031
https://brd.gov.md/ro/content/practicile-republicii-moldova-domeniul-diaspora-migratie-dezvoltare-dmd-prezentate-cadrul
https://brd.gov.md/ro/content/practicile-republicii-moldova-domeniul-diaspora-migratie-dezvoltare-dmd-prezentate-cadrul


 

 

 2.1.5. Acordarea 

asistenţei la 

organizarea şi 

desfășurarea 

acţiunilor culturale 

organizate cu prilejul 

sărbătorii 

Mărțișorului etc. 

Oferirea suportului 

pentru crearea 

asociațiilor și 

grupurilor de 

inițiativă ale 

diasporei 

Nr. de 

ambasade, 

asociații ale 

diasporei 

beneficiare a 

mărțișoarelo

r 

Nr. de 

consultații 

oferite 

Trim. I-IV N. Zubco 

V. Donu 

V.Sajin 

Realizat  

Transmiterea mărțișoarelor în diaspora: 

38 ambasade beneficiare a mărțișoarelor 

11 asociații ale diasporei beneficiare a mărțișoarelor (este 

numărul către care BRD a transmis direct mărțișoarele) 

 

50 ambasade, asociații și centre educaționale beneficiare a 

lotului de carte asigurat cu suportul Bibliotecii Naţionale 

pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău 

 

Cursul online ”Abilitarea Diasporei în domeniul creării și 

consolidării Asociațiilor de Băștinași” organizat de Biroul 

relații cu diaspora (Cancelaria de Stat) în parteneriat cu PNUD 

Moldova, în cadrul Proiectului Migrație și Dezvoltare Locală 

(MiDL) implementat de PNUD, cu suportul financiar al 

Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) –  

15 beneficiari ai cursului 

https://brd.gov.md/ro/content/dat-start-cursul-online-

abilitarea-diasporei-domeniul-crearii-si-consolidarii-

asociatiilor  

 

Consultații oferite în cadrul vizitelor reprezentanților diasporei 

la BRD: 

- Veniamin Onu, Asociația de Voluntariat Vatra-

Vicenza, Italia 

- Mariana Juncu, Comunitatea moldovenilor in Turcia 

- Mariana Plămădeală, Asociația R.U.D.A din Marea 

Britanie 

- Nicolae Plushkis, Societatea Culturală Română 

„DACIA” din Karaganda, Kazahstan 

- Galina Îndoitu, reprezentanta diasporei din Franța 

- Petru și Nadejda Dinjos, Asociația ”Armonia”, Italia 

- Inga și Sergiu Petrovschi din Irlanda, Asociația 

”Moldova Vision” 

https://brd.gov.md/ro/content/dat-start-cursul-online-abilitarea-diasporei-domeniul-crearii-si-consolidarii-asociatiilor
https://brd.gov.md/ro/content/dat-start-cursul-online-abilitarea-diasporei-domeniul-crearii-si-consolidarii-asociatiilor
https://brd.gov.md/ro/content/dat-start-cursul-online-abilitarea-diasporei-domeniul-crearii-si-consolidarii-asociatiilor


- Esenia Steckmest, reprezentantă a diasporei în 

Norvegia 

- Marta Iacob, Asociația „Touching a Life”, SAUA 

- Feodor Ursu, Asociața de moldoveni din orașul Sankt 

Petersburg, Federația Rusă 

- Gheorghe Tofan, Asociația ”Dacia” din orașul Riga, 

Letonia 

- Dorina Khalil-Butucioc, representant al diasporei în 

Germania 

- Ludmila Corsun, Autonomia Federală Național-

Culturală (AFNC) a Moldovenilor din Federația Rusă 

- Anghel Svetlana, Asociația Moldovenilor din regiunea 

Tiumeni, Federația Rusă 

- Dumitru Vicol, reprezentant al diasporei din Marea 

Britanie 

- Victoria Dunford, Asociația MAD-Aid, Marea Britanie 

- Elena Dragalin, Asociația Moldova AID, SUA 

- Romeo Țurcanu, Asociația Moldovenilor în 

Danemarca 

- Ghenadie Slobodeniuc, reprezentant al diasporei din 

Germania 

- Ludmila Tossounian, Asociația Moldovenilor în Liban 

- Ion Lazarenco, migrant reîntors din Irlanda 

- Viorica Haggag, Asociația NOROC Olanda 

- Ludmila Furtună, migrant reîntors din Italia 

 2.1.6. Promovarea 

pe plan național și 

internațional a 

evenimentelor 

culturale, 

educaționale  

organizate de către 

membrii diasporei 

RM  

100% 

evenimente 

organizate 

de către 

membrii 

diasporei 

RM, 

promovate 

pe pagina 

BRD și 

rețelele de 

socializare 

Trim.I-IV N.Zubco 

V.Donu 

L.Vîrțan 

 

Realizat 

 

Concursul ,,MĂRȚIȘOR - DEPARTE DE CASĂ”, desfășurat 

în perioada 4 februarie - 1 martie 2021 – 9 participanți 

premiați cu diploma din partea BRD 

https://brd.gov.md/ro/content/rezultatele-concursului-

organizat-de-brd-martisor-departe-de-casa-2021 

 

1 Campanie de promovare a oamenilor valoroși din diaspora, 

desfășurată în a doua jumătate a lunii decembrie 2021  

https://brd.gov.md/ro/content/rezultatele-concursului-organizat-de-brd-martisor-departe-de-casa-2021
https://brd.gov.md/ro/content/rezultatele-concursului-organizat-de-brd-martisor-departe-de-casa-2021


https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A

%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2

Fposts%2F248859194016844&show_text=true&width=500  

 

18 decembrie – organizarea de către BRD în colaborare cu 

PNUD și OIM Moldova, a Zilei Internaționale a Migranților, 

cu genericul ”eMoldovaTa” 

https://brd.gov.md/ro/content/ziua-internationala-migrantilor-

marcata-cadrul-unei-conferinte-online  

 

 2.1.7. Lansarea 

platformei 

digitale de 

comunicare și 

informare a 

diasporei 

Platformă 

lansată 

Trim.IV N. Zubco  

V. Donu 

L. Vîrțan 

V. Sajin 

D. Cucoș 

 

Realizat 

 

Platforma https://emoldovata.gov.md/ lansată și funcțională 

 2.1.8. Elaborarea 

Ghidului cu 

materiale infografice 

privind informarea 

cetățenilor RM din 

diasporă despre 

politica de stat în 

domeniul Diaspora, 

Migrație, Dezvoltare 

1 Ghid 

elaborat și 

publicat 

Trim.IV N. Zubco  

V. Donu 

L. Vîrțan 

V. Sajin 

D. Cucoș 

 

Realizat 

 

Ghidul electronic privind mecanismele de colaborare a 

APC/APL cu Diaspora elaborat și publicat 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/pr

oiect_ghid_mecanismele_de_colaborare_a_apc_apc_cu_diasp

ora_rm.pdf  

Obiectivul 3. Mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei, implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea 

economică durabilă a Republicii Moldova 

3.1 Consolidarea 

capacităților 

asociațiilor, 

comunităților și 

rețelelor de excelență 

din diasporă 

3.1.1. Implementarea 

Programului 

Diaspora 

Engagement Hub 

 

10 proiecte 

finanțate 

Trim.IV N. Zubco 

D. Cucos 

V. Donu 

 

Realizat 

 

Întrucât finanțarea programului este mixtă (SDC și bugetul de 

stat), numărul de proiecte stabilit initial a fost influențat de 

disponibilitatea resurselor din bugetul de stat alocate pentru 

linia 2403 - Susținerea diasporei. În final, a fost posibil 

5 proiecte finanțate, după cum urmează: 

Subprogramul Reîntoarcerea profesională a diasporei – 1 

proiect; 

Subprogramul Proiecte inovative ale diasporei – 2 proiecte; 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F248859194016844&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F248859194016844&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F248859194016844&show_text=true&width=500
https://brd.gov.md/ro/content/ziua-internationala-migrantilor-marcata-cadrul-unei-conferinte-online
https://brd.gov.md/ro/content/ziua-internationala-migrantilor-marcata-cadrul-unei-conferinte-online
https://emoldovata.gov.md/
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiect_ghid_mecanismele_de_colaborare_a_apc_apc_cu_diaspora_rm.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiect_ghid_mecanismele_de_colaborare_a_apc_apc_cu_diaspora_rm.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiect_ghid_mecanismele_de_colaborare_a_apc_apc_cu_diaspora_rm.pdf


Subprogramul destinat tinerilor din diaspora – 2 proiecte. 

 3.1.2. Implementarea 

Programului 

„Diaspora Acasă 

Reușește DAR 1+3” 

20 de 

proiecte 

finanțate 

Trim. IV N. Zubco 

D. Cucoș 

V. Sajin 

Realizat 

 

2 sesiuni de instruire pentru aplicare la Programul Diaspora 

Acasă Reușește „DAR 1+3” anul 2021 

 

21 proiecte finanțate 

 3.1.3.Organizarea și 

desfășurarea 

Congresului 

Diasporei, Zilelor 

Diasporei și  

Programului DOR 

Congresul 

Diasporei, 

Zilele 

Diasporei 

desfășurate, 

Programul 

DOR 

desfășurat 

Trim.III N. Zubco  

V. Donu 

V. Sajin 

L.Vîrțan  

 

Realizat 

 

28 iulie - s-a desfășurat, în format online atelierul informativ 

”Zilele diasporei la nivel local”. Evenimentul a fost organizat 

de Biroul relații cu diaspora, în parteneriat cu Agenția 

Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Congresul 

Autorităților Locale din Moldova și Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare/Proiectul ”Migrație și Dezvoltare 

Locală 

 

Zilele Diasporei organizate în perioada 19 – 22 august: 

- Concept elaborat, aprobat și publicat 

- Congresul diasporei desfășurat în perioada 20-22 august 

- cca 80.000 urmăritori pe facebook și privesc.eu 

- 13 sesiuni organizate în cadrul Congresului 

- Raport privind organizarea și desfășurarea Zilelor 

Diasporei și Congresului Diasporei, ediția a IX-a elaborat, 

aprobat și publicat pe pagina 

Biroului: 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ra

port_zilele_diasporei_congres_2021.pdf  

 

Programul Diasporă Origini Reveniri DOR 

desfășurat în perioada 8-17 august 2021: 

- Concept elaborat, coordonat aprobat și publicat 

- peste 900 participanți din 25 țări 

- Raport de monitorizare și organizare a 

Programului elaborat și publicat: 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ra

port_programul_dor_editia_2021.pdf  

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_zilele_diasporei_congres_2021.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_zilele_diasporei_congres_2021.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_programul_dor_editia_2021.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_programul_dor_editia_2021.pdf


 

 

 3.1.4. Organizarea 

cursurilor de predare 

a limbii române 

pentru profesorii 

Centrelor 

Educaționale din 

diasporă, acreditarea 

centrelor 

educaționale din 

diasporă 

15 profesori 

din Centrele 

Educaționale 

instruiți 

Trim III N. Zubco 

V. Donu 

L.Vîrțan 

Realizat 

 

În perioada august – octombrie s-a desfășurat Cursul de 

instruire pentru profesorii din Centrele Educaționale ale 

Diasporei. 

Scopul: Dezvoltarea competențelor profesionale în predarea-

învățarea limbii române în diaspora RM.  

Implementator de program: Asociația Națională a Trainerilor 

Europeni din Moldova (ANTEM) 

Nr. de beneficiari: 22 de reprezentanți ai diasporei, grupurilor 

de inițiativă și a Centrelor Educaționale din diasporă, profesori 

de limbă română. 

Țările de reședință ale beneficiarilor: Italia, Portugalia, 

Germania, Rusia, Irlanda, Marea Britanie, Canada și Franța. 

Forma de organizare a programului: Ședințe online în baza 

unui calendar de activitate, acces la biblioteca Google Drive. 

 

https://brd.gov.md/ro/content/curs-de-instruire-pentru-

profesorii-din-centrele-educationale-ale-diasporei  

 

 

Şef Biroul relații cu 

diaspora  

  

Nadejda ZUBCO 

 
(nume, prenume) 

  

________________ 
 

(semnătura) 

 

______________ 
 

(data) 

 
 

https://brd.gov.md/ro/content/curs-de-instruire-pentru-profesorii-din-centrele-educationale-ale-diasporei
https://brd.gov.md/ro/content/curs-de-instruire-pentru-profesorii-din-centrele-educationale-ale-diasporei

