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RAPORT 
de monitorizare și evaluare a Programului DOR 

Diaspora*Origini*Reveniri  

2022 

 

 

Perioada desfășurării: 06-15 august 2022 

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

Organizatori: Biroul relații cu diaspora 

 

 

I. Context: 

Anual, începând cu 2013, Biroul relații cu diaspora organizează – sub egida Guvernului Republicii 
Moldova și sub patronajul Prim-ministrului Republicii Moldova – Programul guvernamental DOR – 
Diasporă*Origini*Reveniri (Programul DOR). 
 
Până în prezent, pe parcursul anilor 2013-2021, au fost realizate nouă ediții consecutive ale 
Programului DOR, la care au participat un număr de peste 900 de copii și tineri din peste 25 de țări 
(inclusiv din Republica Moldova) cu vârstă cuprinsă între 12-16 ani.  
 

În anii 2019-2021 din cauza pandemiei COVID -19 Programul s-a desfășurat în regim on-line. 
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Și  ediția a X-a a Programului DOR, s-a desfășurat în format on-line, fapt determinat de restricțiile 
provocate de problemele de securitate din regiune (război în Ucraina). 
 

Organizarea Programului DOR 2022 

1. Lansarea programului: 11 aprilie 2022; 

2. Aplicarea la program: aprilie  –  august; 

3. Desfășurarea programului: 06 august – 15 august. 

II. Lansarea programului 

Anunțul privind  lansarea înregistrării la programul DOR 2022 a fost publicat pe paginile web oficiale 
ale Cancelariei de Stat și Biroului relații cu diaspora, www.DOR.md , distribuit prin poșta electronică 
la adresele membrilor diasporei, cât și pe rețelele de socializare (Facebook, Grupul DOR 2017-2022). 

Rezultat: programul a fost lansat fără întârzieri. 

 

III. Aplicarea la program 

Procesul de aplicare la program a fost organizat în baza completării 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. 

Au fost depuse 84 de cereri de participare a copiilor și tinerilor din diasporă din următoarele state: 
Italia, Federația Rusă, Marea Britanie, SUA, Canada, Portugalia, Spania, Grecia, Irlanda, Franța, 
Bulgaria, Republica Moldova.  

Rezultat: participanții s-au înregistrat la program. 

 

IV. Desfășurarea programului 

Informarea participanților privind desfășurarea Programului DOR 2022 a avut loc prin intermediul 
poștei electronice, mesageriei Facebook și a grupului creat pe platforma Viber . Toți participanții 
înscriși la programul DOR au primit mesaje de informare prin intermediul acestor platforme. 
Totodată, fiecare participant în parte, conform formularelor de aplicare, a fost invitat individual să 
aprecieze pagina de Facebook DOR și să confirme participarea la programul DOR 2022 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 2022 s-a desfășurat online, pe pagina programului DOR (Facebook) @dor.moldova: 
https://www.facebook.com/dor.moldova/.  

Cea de-a X-a ediție a programului DOR a adunat participanți din mai multe țări așa precum Germania, 
Italia, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Grecia, Portugalia, Iordania, Federația Rusă, și Republica 
Moldova. Unii dintre aceștia urmărind activitățile alături de părinții lor, sau împreună cu profesorii din 
Centrele Educaționale, iar alții reunindu-se în cadrul asociațiilor, utilizând în acest scop, un singur 
profil de Facebook și accesând pagina de Facebook a Programului. 

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

Monitorizarea și evaluarea programului DOR 

În scopul monitorizării implementării Programului, a fost elaborat Planul de acțiuni pentru 
organizarea Programului DOR 2022, iar evaluarea finală a fost inclusă în prezentul Raport. 
 
Indicator de monitorizare 
Elaborarea și implementarea programelor dedicate diasporei: 
 
Rezultat: Programul DOR 2022 a fost organizat în regim online, în perioada 06-15 august 2021. 
 

http://www.dor.md/
https://www.facebook.com/dor.moldova/
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Indicator de rezultat 
Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai programelor Guvernului: 
 
Rezultat: Numărul beneficiarilor direcți:  84 (conform cererilor de participare depuse). 
Numărul beneficiarilor indirecți: aprox. 25508 (participanții de la edițiile precedente, părinți, bunici, 
frați, surori etc.). 
 
La data închiderii programului, pagina de Facebook DOR 2022 avea înregistrate 515 aprecieri și 1305 
de urmăritori. 188 persoane au acceptat invitația de participare la eveniment, iar activitățile 
desfășurate au ajuns la peste 25508 persoane.   
 
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 asigurarea accesului ulterior la materialele înregistrate participanților care au 
avut acces limitat la internet, au garantat 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 anii următori  atât în spațiu fizic, cât și virtual (cu prezentarea 
selectivă a activităților și în regim online, pe pagina programului DOR). 
 

Anexe: 

 

1. Sinteza zilei; 
2. Planul de acțiuni privind desfășurarea Programului DOR 2022; 
3. Agenda DOR 2022; 
4. Tabelul privind impactul activităților pe rețelele de socializare; 
5. Totalurile activității on-line; 
6. Pozițiile ocupate de activități în funcție de impact, interacțiune, comentarii și distribuiri. 
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Anexa nr. 1 

 

Sinteza zilelor Programului DOR 

 
Sinteza zilei de 06.08.2022 

În prima zi de Program aniversar, participanții au fost 
salutați de Doamna Prim-ministru Natalia Gavrilița, 
care a adresat un mesaj cald și prietenos atât pentru 
tinerii din diaspora, cât și pentru părinții acestora, 
îndemnându-i să păstreze în continuare dragostea 
pentru limba română și pentru cultura țării noastre.  

O prezență emoționantă în cadrul evenimentului de 
deschidere a Programului, alături de echipa Biroului 
relații cu diaspora a fost cea a Marianei Țurcan, 
consiliera Prim-ministrei pe domeniile: social, 
educație, tineret și diaspora. Precizăm că Mariana 
Țurcan, a fost una din persoanele care au pus bazele 
taberei DOR în anul 2013. 

Nadejda Zubco, șefa BRD a retrăit bucuria întâlnirii cu 
participanții la edițiile anterioare ale Programului DOR, 
afirmând că anume acest Program a avut un impact 
extraordinar în procesul activității sale în cadrul Biroului. 

Amintiri prețioase, despre DOR a împărtășit și dl Valeriu Sajin, consultant național BRD, care a fost 
implicat  în organizarea și desfășurarea  Programului la toate zece ediții. 

Un mesaj plin de DOR și recunoștință a transmis și Cătălin Danu, din Portugalia, unul din primii 
participanți ai Programului. Fiind încurajați de părinții lor, atât Cătălin cât și fratele său Sorin Danu – 
un alt DOR-uleț fidel. 

După deschiderea oficială a urmat primul concurs întitulat „Cântecul neamului  meu”, care a scos în 
evidență cunoștințele și preferințele participanților în ceea ce privește muzica populară și folclorul 
autohton, aceștia fiind atât de inspirați, încât și-au exprimat aprecierile nu doar pentru un singur 
cântec, dar pentru câteva. Ulterior DOR-uleții au aflat detalii despre destinații de poveste și locuri 
pitorești, care se află în raionul Șoldănești, iar mai apoi au călătorit cu gust la unica păstrăvărie din 
țară din nordul Moldovei, la Naslavcea. 

Prima zi de program s-a încheiat cu familiarizarea participanților despre renumitul om de cultură, 
originar din Republica Moldova, Emil Loteanu – cel mai bun regizor al secolului XX din cinematografia 
moldovenească. Și precum era și firesc nelipsit din agendă a fost și unul din filmele regretatului Emil 
Loteanu, care face parte din patrimoniul țării noastre și 
anume,  „Lăutarii”.  

Sinteza zilei de 07.08.2022     

Cea de-a doua zi a Programului DOR a început cu 
retrospectiva primei zile și cu totalurile concursului 
care a mobilizat participanții. Tot în cadrul live-ului de 
dimineață a avut loc o reîntâlnire excepțională cu una 
dinte participantele la prima ediție a Programului DOR 
din anul 2013. Este vorba despre Felicia Zgardan, din 
Portugalia care a participat ulterior și la alte ediții fiind 
însoțită de sora sa Patricia.  Patricia a devenit 
cunoscută în Portugalia, pentru titlul de Miss Cascais 
2020, iar actualmente fiind absolventă a facultății de 
jurnalism si relații publice. Felicia Zgardan a mărturisit, 
în  cadrul dialogului, că Programul DOR a jucat un rol 
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special în viața sa și în re-conexiunea cu țara în care s-a născut – Republica Moldova. 
 
Un alt interviu matinal a fost realizat cu patisera Alina Munteanu, stabilită în Irlanda. Protagonista a 
vorbit despre pasiunea sa pentru deserturile raw vegane, care, în timp s-a transformat într-o afacere 
de succes. 
 
Concursul zilei a motivat DOR-uleții să își îmbrace Iile și cămășile tradiționale, sau să caute poze într-
o ținută care promovează portul popular, prin arhiva de familie. Acesta fiind intitulat: „Costumul 
național – simbol al tradiției”. 
 
A urmat o excursie cu delicii culinare în satul Slobozia Mare din sudul Moldovei, unde participanții, 
virtual au fost la piața din sat, s-au amuzat, au mâncat cu poftă și au vizitat toate locurile pitorești din 
regiunea Prutului de Jos. Mai apoi aceștia au fost invitați la o călătorie cu gust la Lipnic, unde a avut 
loc prezentarea unui festival tradițional, dedicat marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. DOR-uleții 
au cunoscut valorile și tradițiile strămoșești readuse în prim plan de localnicii din nordul Republicii 
Moldova. 
 
Pentru a afla mai multe detalii din culisele proiectului 
„Călătorii cu gust”, participanții la Programul DOR au 
avut ocazia să stea la taifas cu realizatorul acestuia, 
jurnalistul Vitalie Guțu, adresându-i întrebări 
interesante, în cadrului unui live. 
 
Ziua a doua s-a încheiat cu o altă pagină din istoria 
culturii Republicii Moldova, dedicată regretatei 
Primadone a Operei Naționale - Maria Bieșu. 
  
Sinteza zilei de 08.08.2022 

Ziua a treia din cadrul Programului a început alături de 
invitați tocmai din Iordania. Ahmed și Amina s-au 
alăturat familiei DOR în acest an, deși sunt adevărați 
ambasadori ai portului popular și ai limbii române în 
țara lor de reședință. 
 
După ce au făcut gimnastica alături de trainerul Cornel Josan, cei doi DOR-uleți au acceptat 
provocarea Irinei Babuhina de a ghici fragmente din cântece cunoscute ale neamului nostru, traduse 
în limba engleză.  
 
Nu au fost excluse din scenariu nici totalurile zilei precedente și desigur, moderatorii au pus la 
încercare cunoștințele acumulate de participanți pe parcursul zilei de 07 august. După prezentarea 
agendei, a urmat și cel de-al treilea concurs, dedicat tradițiilor strămoșești. Participanții au fost 
îndemnați să facă un scurt video (60 – 90 secunde) în care să descrie o tradiție. 
 
Călătoriile cu Gust, din raionul Călărași, au teleportat imaginar DOR-uleții, la Hramul Căruțașilor, la 
Bravicea - un eveniment deosebit, care a reunit oameni gospodari și plini de viață. Și pentru că nimic 
nu poate fi mai autentic decât „Țara de la țară”, a fost 
aleasă o altă destinație pentru acest început de 
săptămână la Programul „DOR” și anume - Palanca, 
satul de la frontiera cu Ucraina. Începând din februarie, 
am tot auzit de Palanca datorită implicării și 
solidarității cu refugiații din țara vecină. Pensiunile, dar 
și oamenii din localitate și-au deschis larg ușile pentru 
a ajuta femeile și copiii aflați în căutarea siguranței și 
unei mese calde. 
 
În cadrul conexiunii de la ora 16:00 participanții au avut 
ocazia să o cunoască și să comunice cu Natalia 
Țurcanu directorul executiv al Asociaţiei Naţionale 
pentru Turism Intern și Receptor (ANTRIM), 
descoperind locuri, oameni, oferte și oportunități 
pentru vacanțele petrecute în Moldova.  
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Ziua a treia s-a încheiat cu o pagină specială din agendă, dedicată scriitorului Spiridon Vangheli – tatăl 
îndrăgitului personaj Guguță, opera căruia a fost tradusă în numeroase limbi de pe  globul 
pământesc. 
 
Sinteza zilei de 09.08.2022 
 
Ziua a patra din cadrul Programului guvernamental 
Diasporă Origini Reveniri/DOR” a început ca de obicei 
cu multă dispoziție și invitați așteptați. Este vorba de 
surorile Corina și Valeria Diaconu, din Grecia – DOR-
uleți cu experiență și Constantin Vreme, mentor al 
edițiilor anterioare ale Programului. 
 

După înviorarea matinală și provocările la care au fost 
supuși invitații în studiou, participanții s-au grăbit să 
răspundă la întrebările formulate în baza atelierelor 
desfășurate în ziua precedentă. 
 

A urmat prezentarea programului zilei, după care, 
DOR-uleții au rostit cele mai frumoase și autentice 
strigături, pe care le-au notat în comentariile postării. 

Anual, un loc aparte în agenda Programului DOR este rezervat vizitei la Parlamentul Republicii 
Moldova. Evenimentul nu a lipsit nici din ediția curentă, astfel încât participanții au avut ocazia să afle 
lucruri curioase din istoria Parlamentului în cadrul turului ghidat, la care unii dintre ei au și fost 
prezenți. 

Întâlnirea dintre Prim-ministru și participanții la Programul guvernamental  „Diasporă Origini 
Reveniri/DOR” este o tradiție. În pofida faptului că ediția din acest an s-a desfășurat în mediul online, 
un grup de tineri de peste hotare au participat la întrevederea cu Dna Natalia Gavrilița, Premierul RM. 
Aceștia au trăit emoții unice, împărtășind din impresiile lor despre Moldova și felul în care o 
promovează în străinătate. A fost un dialog de suflet în cadrul căruia Dna Prim-ministru și-a exprimat 
admirația, pentru DOR-uleții care nu uită de rădăcinile lor. 

Prim-ministra a discutat și cu părinții participanților la 
Programul DOR, care au apreciat efortul Executivului 
în procesul de transformare și dezvoltare a țării.  

După masă, alți doi invitați speciali au onorat cu 
prezența atât trainerii cât și tinerii dornici să cunoască 
mai multe despre Programul DOR, în mod special 
despre ideea și necesitatea lansării acestuia. 
Așteptările au fost îndreptățite de Victor Lutenco, ex-
șef al Biroului Relații cu Diaspora, Senior Programme 
Coordinator (Migration Management) Head of IOM 
Lagos Sub-office și Mariana Țurcan, consiliera Prim-
ministrei Republicii Moldova.  

Ziua a patra s-a încheiat cu o altă pagină importantă 
din istoria culturală a țării, unde au fost prezentate 
opera muzicală și informații despre renumitul 
compozitor Eugen Doga. 

Sinteza zilei de 10.08.2022    

Cea de-a cincea zi a Programului guvernamental „Diasporă Origini Reveniri/DOR” a început 
tradițional cu invitați de acasă și de peste hotare.   
 
Pe lângă gimnastica matinală și totalurile zilei precedente, momentul culminant al emisiunii a fost 
interpretarea fenomenală a cântecului „Basarabia” de către Bogdan Cucinschi, DOR-ulețul cu 
experiență din Grecia. Efortul său a fost apreciat de toți urmăritorii Programului. Amintiri și trăiri 
emoționante a împărtășit cu participanții și  Ana Erhan - mentor al programului DOR. 
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Imediat după anunțarea programului zilei a urmat concursul „Moldova – țara sufletului meu!”, în 
cadrul căruia participanții au pregătit video-uri despre meleagul natal al părinților și bunicilor.  
 
Dornici de a cunoaște mai multe și a descoperi trasee spectaculoase din țară, DOR-uleții au mers 
imaginar pe urmele lui Ștefan cel Mare și Sfânt pentru a puncta, totodată, și ruta cultural-turistică ce-
i poartă numele.  
 
Călătoriile cu Gust au provocat participanții să facă un popas la Tudora, descoperind cea mai 
delicioasă zeamă din pește care se servește doar din cană, dar și plăcinte ce lasă gura apă. Priveliștea 
mirifică și fascinantă a impresionat DOR-uleții.  
 
Live-ul de după amiază a ținut participanții conectați și intrigați, pentru că au  avut parte de o întâlnire 
caldă și prietenoasă cu scriitorul Vasile Romanciuc - poet al tuturor copiilor și adulților, un om de 
omenie, cumsecădenie și inteligență rară!  
 
Ziua s-a încheiat cu un program artistic autentic, cu o selecție muzicală și biografică a Surorilor Ileana, 
Iulia, Valentina, Romela și Maria Osoianu.  
 
Sinteza zilei de 11.08.2022  
 
Cea de-a șasea zi din cadrul Programului 
guvernamental „Diasporă Origini Reveniri/DOR” s-a 
desfășurat conform evenimentelor și activităților 
planificate. Astfel, show-ul matinal a adunat DOR-uleții 
din Italia, Marea Britanie, Iordania, Irlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Federația Rusă, Republica Moldova, 
pentru a-și pune la încercare cunoștințele acumulate 
pe parcursul zilei precedente.  
 
În calitate de invitați ai emisiunii au fost Valeria și 
Cătălin – mentori ai Programului DOR, care la moment 
sunt stabiliți în Italia. Tot din Peninsulă a revenit 
imaginar acasă, pentru a fi alături de participanți, 
designerul Elena Mușuc, care a împărtășit din 
experiența de muncă acumulată, alături de renumiții 
creatori de modă Dior, Armani, Gucci, Valentino. Elena 
are un atelier de creație în centrul istoric al orașului Roma, iar de curând și-a lansat propriul brand 
„Elena Musuc”. 
 
După încheierea emisiunii, participanții au avut parte de o nouă provocare la concursul zilei. Aceștia 
au fost îndemnați să lase în comentarii poze personale în care să apară cuvântul „DOR”. În acest fel 
urmăritorii Programului au făcut înconjurul lumii, admirând imagini spectaculoase, dar DOR-uleți 
ingenioși și creativi. 
 
Călătoriile cu Gust și-au ocupat locul lor în agendă și au ademenit participanții să afle mai multe 
despre sudul Moldovei. Mai exact, despre Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuz-Yeri. Primul 
popas a fost la Ceadîr-Lunga, la ferma de cai AT-Prolin, ulterior, DOR-uleții au vizitat satul Avdarma, și 
anume, muzeul localității, cu o impresionantă colecție de exponate. Călătoria virtuală s-a încheiat la 
complexul etno-gastronomic "Gagauz-Sofrasi". 
 
O altă tradiție a ediției din acest an, a Programului DOR este și emisiunea „Țara de la țară”, pe care, 
urmărind-o participanții au cunoscut peisaje frumoase din localitățile Ialoveni, Scoreni și Condrița. Tot 
în episodul de ieri, DOR-uleții au văzut cel mai mare butoi din lume, construit la doar 20 de km 
distanță de Chișinău.  
Întâlnirea cu jurnalista Rusalina Rusu, a început la ora 16:00, iar informațiile biografice despre Maria 
Drăgan și o selecție de câteva melodii interpretate de regretata interpretă au încheiat ziua a șasea. 
 
Sinteza zilei de 12.08.2022  

Invitata show-ului matinal realizat de trainerii programului a fost Cristina Furtună, participantă, iar 
mai apoi și mentor la tabăra DOR, actualmente studentă la Cluj, dornică să acumuleze cunoștințe pe 
care ulterior să le aducă acasă.  
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Cristina și-a adus aminte de timpul petrecut alături de colegii și prietenii săi DOR-uleți, exprimându-
și acordul disponibilitatea de a reveni în echipă în cazul în care programul va fi organizat cu prezența 
fizică. Totodată, invitata a povestit despre cele trei țări în care a trăit – Italia, România și Moldova, 
specificând că nicăieri în lume nu e mai bine decât acasă.  

Dezideratul a fost susținut și de o altă invitată a matinalului, Amelie-Marie Țîmbalari, din Franța, care 
își petrece cele mai frumoase vacanțe la bunicii din Moldova. 

Ziua a șaptea a continuat cu tradiționalul concurs, care de această dată a scos în evidență abilitățile 
participanților de a scrie versuri. Cel mai important este faptul că poeziile au fost dedicate Republicii 
Moldova. Și dacă tot au adresat cuvinte alese 
meleagului drag, a urmat invitația de a cunoaște noi 
destinații de poveste, din țară. Astfel, participanții au 
avut parte de un popas la pensiunea „La Savetuca”, din 
Văleni – o localitate turistică în care tradițiile neamului 
sunt păstrate cu sfințenie. 

Călătoriile cu Gust au teleportat DOR-uleții în satul  
Domulgeni, din raionul Florești, unde au avut 
posibilitatea să urmărească un adevărat maraton al 
celor mai gustoase bucate: sarmale, carne afumată, 
produse de panificație, dar și al obiceiurilor 
strămoșești. O altă destinație a participanților a fost 
pensiunea „Trei fântâni”, din Hoginești, Călărași. 

Tot în a doua jumătate a zilei, participanții la Program 
s-au bucurat de vizionarea filmului muzical „Maria 
Mirabela”  în regia lui Ion Popescu-Gopo, pe muzica 
distinsului compozitor Eugen Doga și versurile regretatului Grigore Vieru.  

De asemenea, DOR-uleții au aflat detalii interesante din biografia și creația marelui interpret de 
muzică populară, Nicolae Sulac, al cărui nume îl poartă Palatul Național din centrul Chișinăului. 

 

Sinteza zilei de 13.08.2022 

Dimineața de sâmbătă a început cu gimnastica, alături de cele două invitate Camelia, care este un 
DOR-uleț cu experiență și Mădălina, o tânără ambițioasă stabilită actualmente în Kosovo, dar care 
visează să obțină studii juridice și să revină în Moldova să își facă o carieră în domeniu.  

Nelipsit din agendă a fost și concursul, care de această dată a fost întitulat „Cunosc cultura țării mele”, 
acesta a mobilizat participanții să scrie, în comentarii numele scriitorilor basarabeni și titlurile de cărți 
preferate.  

 Programul zilei a continuat cu noi destinații propuse de realizatorii proiectului „Călătorii cu gust”.  „La 
Gura Cuptorului” de la Călărași participanții au cunoscut-o pe Alina Stavila, jurist de profesie, 
pasionată de produsele de panificație. 

A urmat o nouă aventură imaginară, de această dată pe un traseu din raionul Edineț și anume prin 
Defileul Buzdugeni, care se întinde pe o suprafață de peste 220 de hectare. Acolo DOR-uleții au 
admirat priveliști ce taie respirația, au descoperit urmele unui mamut care a locuit cu 60-80 de mii 
de ani în urmă, prin acele locuri. Tot în această zonă a fost descoperită și mandibula de jos a ursului 
de peșteră.  

Ziua a opta, în cadrul Programului DOR s-a încheiat cu vizionarea unui film în regia și cu participarea 
omului de cultură Gheorghe Urschi - „Văleu, văleu, nu turna”, dar și cu informații și date biografice 
despre scriitorul și umoristul cunoscut și apreciat în Republica Moldova.  

Sinteza zilei de 14.08.2022 
 
Ziua a noua din cadrul Programului guvernamental „Diasporă Origini Reveniri” a început cu 
tradiționala înviorare matinală alături de cei doi invitați ai show-ului matinal Ilinca și Cătălin, 
participanți la câteva ediții DOR. Mai mult decât atât, Cătălin Balaur care e stabilit în Italia, unde 
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studiază la liceu, fiind pasionat de grafică, design și face sport de performanță. În această vară, Cătălin 
Balaur a reprezentat Republica Moldova, la un forum Internațional al Turismului. 
 
La concursul zilei, DOR-uleții au fost provocați de către 
traineri să posteze, în comentarii  poze cu bunicii, care 
îi așteaptă să revină mereu în vacanță.  
 
În scurt timp, participanții au pornit într-o nouă 
călătorie imaginară, ajungând de această dată la 
Selemet, din raionul Cimișlia, unde au fost oaspeții 
festivalului iProsop. Urmăritorii Programului au aflat 
detalii ce țin de tradiția prosopului și au colindat 
Selemetul în lung și-n lat, trecând pe la Pensiunea „La 
Mădălina” și descoperind Valul lui Traian. 
Și pentru că, pe parcursul celor nouă zile, DOR-uleții au 
fost fascinați de călătoriile cu gust, care i-au readus 
virtual, în Republica Moldova, s-au aventurat să 
descopere și alte destinații făcând un „Popas Regal” la 
pensiunea cu același nume din satul Cobani, raionul 
Glodeni. Acolo au găsit o adevărată căsuță din povești: 
lemnul din ce este construită pensiunea fiind adus de 
la Suceava. Participanții au cunoscut-o pe proprietara acesteia, Olga Cogîlniceanu - campioană 
mondială și europeană la suliță.   
 
În cadrul emisiunii de la ora 16:00 DOR-uleții s-au întâlnit cu Oxana Munteanu creatoarea brandului 
vestimentar „Kasandruța”, revenită și ea din diaspora, care a împărtășit din experiența sa atât de 
migrant cât și de cetățean reîntors. 
 
Cea de-a noua zi a programului DOR s-a încheiat cu o altă pagină importantă dedicată culturii 
muzicale a țării și a celui mai cunoscut Ansamblu Național Academic de Dansuri Populare „Joc”, care 
a fost fondat pe 23 august 1945 de către maeștrii de balet Leonid Leonardi și Leonid Zalțman. De-a 
lungul anilor, colectivul Joc-ului a participat la mai mult de 7.000 de concerte în circa 70 de țări ale 
lumii. 
 
Sinteza zilei de 15.08.2022  

Cea de-a X-a ediție a Programului guvernamental „Diasporă origini Reveniri/DOR” s-a încheiat cu un 
live, în cadrul căruia au fost anunțați cei mai activi copii și tineri, care au participat la eveniment, la 
concursurile zilnice și în cadrul cărora, aceștia și-au exprimat emoțiile, dragostea și DORul pentru 
Republica Moldova, postând în comentarii și video-uri, sensibilizând atât organizatorii, cât și 
urmăritorii de pe pagina de facebook https://www.facebook.com/dor.moldova.  
 
Anticipând show-ul final al Programului, participanții s-au manifestat și în cadrul ultimului concurs al 
ediției, întitulat: „Țara mea cu grai de DOR”, comentariile fiind de-a dreptul copleșitoare.  
 
Tot în ultima zi de Program, DOR-uleții au călătorit cu gust la Casa Olarului - Zaharia Triboi, unicul 
meșter din Republica Moldova care lucrează în ceramică neagră, dar și la Crama Tataru Wines - locul 
unde vinul bun și de calitate își dă mîna cu bucatele alese.  
 
Pe acorduri muzicale invitatul trainerilor, interpretul Denis Midone, a împărtășit cu participanții, 
impresiile sale despre Program, din perioada în care a trăit pe cont propriu experiența de beneficiar 
al acestuia. 
 
În pofida faptului că, ediția a fost una online și participanții nu au avut ocazia să își ofere îmbrățișări și 
strângeri de mâini, totuși scopul Programului a fost atins. Și asta pentru că, din punct de vedere 
geografic, DORul a readus acasă tineri din Irlanda, Germania, Italia, Iordania, Marea Britanie, Franța, 
Grecia, Elveția, Federația Rusă. 
 
Ediția DOR 2022 a fost una specială, plină de emoții și amintiri. În acest an am marcat 10 ani de DOR 
nemărginit, DOR care alimentează, dragostea participanților din diasporă față de Moldova.  

https://www.facebook.com/dor.moldova
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Anexa nr. 2 

Planul de acțiuni privind desfășurarea Programului DOR 2022 

Acțiuni Subacțiuni 
Termen de 

realizare 
Persoană responsabilă Nivelul de realizare 

1. Inițierea 
Programului DOR 
2021 

1.1. Ajustarea Conceptului 
programului DOR 2022 05.04.22 Marina Bunduchi 

Realizat integral 
Document intern: 
Nr. 32-03-244 
26.02.21 

1.2. Elaborarea NI privind 
inițierea și aprobarea 
Conceptului programului DOR 
2021 

08.04.22 Marina Bunduchi 

Realizat integral 
Document intern: 
Nr. 32-03-736 
08.04.22 

2. Lansarea 
Programului DOR 
2022 

2.1. Elaborarea și plasarea 
anunțului privind lansarea 
programului DOR:  
cancelaria.gov.md; 
brd.gov.md; 
dor.md 

11.04.22 Oxana Roșca 

Realizat integral 
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/post
s/pfbid0LdJkfY3o2zzWsePJzJ4Jvy7ehpm7nwUGMLmwL
qN9WptmedrVJKNGnA6jnQ3PKPXcl 
https://brd.gov.md/ro/content/copiii-si-tinerii-cu-origini-
republica-moldova-stabiliti-peste-hotare-dar-si-cei-de-
acasa 

2.2. Elaborarea, coordonarea și 
publicarea formularelor de 
aplicare pe dor.md 

08.04.22 Marina Bunduchi 
Realizat integral 
http://www.dor.md/2022 

 

2.3. Prelungirea mentenaței 
www.dor.md 

16.05.22 Marina Bunduchi 

Realizat integral 
 
Document intern: 
nr.32-03-948 
16.05.22 
www.dor.md 

2.4. Plasarea anunțului privind 
desfășurarea Programului DOR 
online 

08.04.22 Echipa BRD 

Realizat integral 
https://brd.gov.md/ro/content/copiii-si-tinerii-cu-origini-
republica-moldova-stabiliti-peste-hotare-dar-si-cei-de-
acasa 

3.Organizarea 
Programului DOR 
2022 

3.1. Elaborarea și aprobarea TOR 
pentru servicii de 
instruire/traineri 

08.04.22 Nadejda Zubco 
Realizat integral 
 
 

3.2. Organizarea și desfășurarea 
ședințelor de lucru cu trainerii 
programului 

Iunie-august 2022 
 

Echipa BRD 
Realizat integral 
 
(iunie-august - ședințe în format online) 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/pfbid0LdJkfY3o2zzWsePJzJ4Jvy7ehpm7nwUGMLmwLqN9WptmedrVJKNGnA6jnQ3PKPXcl
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/pfbid0LdJkfY3o2zzWsePJzJ4Jvy7ehpm7nwUGMLmwLqN9WptmedrVJKNGnA6jnQ3PKPXcl
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/pfbid0LdJkfY3o2zzWsePJzJ4Jvy7ehpm7nwUGMLmwLqN9WptmedrVJKNGnA6jnQ3PKPXcl
https://brd.gov.md/ro/content/copiii-si-tinerii-cu-origini-republica-moldova-stabiliti-peste-hotare-dar-si-cei-de-acasa
https://brd.gov.md/ro/content/copiii-si-tinerii-cu-origini-republica-moldova-stabiliti-peste-hotare-dar-si-cei-de-acasa
https://brd.gov.md/ro/content/copiii-si-tinerii-cu-origini-republica-moldova-stabiliti-peste-hotare-dar-si-cei-de-acasa
http://www.dor.md/2022
http://www.dor.md/
https://brd.gov.md/ro/content/copiii-si-tinerii-cu-origini-republica-moldova-stabiliti-peste-hotare-dar-si-cei-de-acasa
https://brd.gov.md/ro/content/copiii-si-tinerii-cu-origini-republica-moldova-stabiliti-peste-hotare-dar-si-cei-de-acasa
https://brd.gov.md/ro/content/copiii-si-tinerii-cu-origini-republica-moldova-stabiliti-peste-hotare-dar-si-cei-de-acasa
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3.3. Transmiterea invitațiilor de a 
aprecia pagina de FB DOR 

- Echipa BRD Realizat integral 

3.4. Crearea grupului DOR, Viber - Echipa BRD Realizat integral 
3.5. Crearea evenimentului de 
desfășurare a programului DOR 11.04.22 

Nadejda Zubco 
 

Realizat integral 
https://www.facebook.com/events/531797868294982 

3.6. Transmiterea invitațiilor de a 
participa la evenimentul din 
Programul DOR/contactarea 
participanților 

 

Diana Cucoș 
Oxana Roșca 

Marina Bunduchi 
 

Realizat integral 
Scrisoare 
Nr. 32-08-16-7383; 
Din 27.07.2022 
 

3.7. Expedierea demersului 
privind organizarea unei excursii 
la Parlamentul RM 

20.07.22 
Oxana Roșca Marina 

Bunduchi 
 

Realizat integral 
Scrisoare nr. 32-04-7139 
Din 20.07.2022 

3.8. Demers către Serviciul Vamal 
privind vizita la Galeriile lui Petru 
Costin 

 Oxana Roșca 
Realizat integral 
Scrisoare nr. 32-08-7389 
Din 27.07.2022 

3.9. Prezentarea Agendei 03.08.22 Nadejda Zubco Realizat integral 

4.Desfășurarea 
Programului DOR 
2022 

4.1.Monitorizarea desfășurării 
programului 06-15.08.22 Echipa BRD Realizat integral 

4.2. Expedierea premiilor 2022 Nadejda Zubco 
În proces de realizare 
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/at
tachments/image_753.pdf 

4.3. Interviuri în presă  
Nadejda Zubco 

Oxana Roșca 
Marina Bunduchi 

Realizat integral 
 

➢ https://emoldovata.gov.md/noutati/biroul-relatii-
cu-diaspora-lanseaza-programul-dor-diaspora-
origini-reveniri-editia-a-x-a-anul-2022 

➢ https://trm.md/ro/diaspora/cea-de-a-zecea-
editie-a-programului-dor-lansata-la-chisinau 

➢ https://voceabasarabiei.md/vocea-diasporei-
amintiri-din-programul-dor-audio/ 

➢ https://jurnalist.md/2022/08/08/a-zecea-editie-a-
programului-dor-se-desfasoara-in-r-moldova/ 

➢ https://trm.md/ro/editii-speciale/zilele-diasporei-
tara-mica-inima-mare 

➢ https://stiri.md/article/social/gavrilita-vreau-ca-
toti-copii-nostri-sa-fie-mandri-ca-sunt-din-
moldova 

https://www.facebook.com/events/531797868294982
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/image_753.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/image_753.pdf
https://emoldovata.gov.md/noutati/biroul-relatii-cu-diaspora-lanseaza-programul-dor-diaspora-origini-reveniri-editia-a-x-a-anul-2022
https://emoldovata.gov.md/noutati/biroul-relatii-cu-diaspora-lanseaza-programul-dor-diaspora-origini-reveniri-editia-a-x-a-anul-2022
https://emoldovata.gov.md/noutati/biroul-relatii-cu-diaspora-lanseaza-programul-dor-diaspora-origini-reveniri-editia-a-x-a-anul-2022
https://trm.md/ro/diaspora/cea-de-a-zecea-editie-a-programului-dor-lansata-la-chisinau
https://trm.md/ro/diaspora/cea-de-a-zecea-editie-a-programului-dor-lansata-la-chisinau
https://voceabasarabiei.md/vocea-diasporei-amintiri-din-programul-dor-audio/
https://voceabasarabiei.md/vocea-diasporei-amintiri-din-programul-dor-audio/
https://jurnalist.md/2022/08/08/a-zecea-editie-a-programului-dor-se-desfasoara-in-r-moldova/
https://jurnalist.md/2022/08/08/a-zecea-editie-a-programului-dor-se-desfasoara-in-r-moldova/
https://trm.md/ro/editii-speciale/zilele-diasporei-tara-mica-inima-mare
https://trm.md/ro/editii-speciale/zilele-diasporei-tara-mica-inima-mare
https://stiri.md/article/social/gavrilita-vreau-ca-toti-copii-nostri-sa-fie-mandri-ca-sunt-din-moldova
https://stiri.md/article/social/gavrilita-vreau-ca-toti-copii-nostri-sa-fie-mandri-ca-sunt-din-moldova
https://stiri.md/article/social/gavrilita-vreau-ca-toti-copii-nostri-sa-fie-mandri-ca-sunt-din-moldova
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➢ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=42
3296709832143&id=100064554527833&sfnsn=mo
&extid=a&mibextid=ep151t 

➢ https://www.facebook.com/watch/?v=726397008
440215 

➢ https://youth.md/copiii-si-tinerii-din-diaspora-
dar-si-din-tara-sunt-invitati-sa-se-inscrie-in-
programul-guvernamental-
dor/?fbclid=IwAR0CIBMYPr7TaRz2gMj02z9fW-
NC8IaA1iqU3MokhjFINbxZoex70UhEewc 

➢ https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-
UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-
GK2T&v=636544687833673 

➢ Emisiunea la radio Vocea Basarabiei: Vocea 
diasporei din 12.08.2022 

➢ Radio Moldova, emisiune în direct cu 
participarea: Oxanei Rosca, Bogdan Cucinschi, 
Amelie Țîmbalari – 12.08.2022 

➢ Radio Moldova, emisiunea Acasă și în lume, din 
06.08.2022 relatare în direct despre DOR. 

Închiderea 
Programului 

Prezentarea raportului final  Marina Bunduchi 
Realizat 
Raport plasat  pe site 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=423296709832143&id=100064554527833&sfnsn=mo&extid=a&mibextid=ep151t
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=423296709832143&id=100064554527833&sfnsn=mo&extid=a&mibextid=ep151t
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=423296709832143&id=100064554527833&sfnsn=mo&extid=a&mibextid=ep151t
https://www.facebook.com/watch/?v=726397008440215
https://www.facebook.com/watch/?v=726397008440215
https://youth.md/copiii-si-tinerii-din-diaspora-dar-si-din-tara-sunt-invitati-sa-se-inscrie-in-programul-guvernamental-dor/?fbclid=IwAR0CIBMYPr7TaRz2gMj02z9fW-NC8IaA1iqU3MokhjFINbxZoex70UhEewc
https://youth.md/copiii-si-tinerii-din-diaspora-dar-si-din-tara-sunt-invitati-sa-se-inscrie-in-programul-guvernamental-dor/?fbclid=IwAR0CIBMYPr7TaRz2gMj02z9fW-NC8IaA1iqU3MokhjFINbxZoex70UhEewc
https://youth.md/copiii-si-tinerii-din-diaspora-dar-si-din-tara-sunt-invitati-sa-se-inscrie-in-programul-guvernamental-dor/?fbclid=IwAR0CIBMYPr7TaRz2gMj02z9fW-NC8IaA1iqU3MokhjFINbxZoex70UhEewc
https://youth.md/copiii-si-tinerii-din-diaspora-dar-si-din-tara-sunt-invitati-sa-se-inscrie-in-programul-guvernamental-dor/?fbclid=IwAR0CIBMYPr7TaRz2gMj02z9fW-NC8IaA1iqU3MokhjFINbxZoex70UhEewc
https://youth.md/copiii-si-tinerii-din-diaspora-dar-si-din-tara-sunt-invitati-sa-se-inscrie-in-programul-guvernamental-dor/?fbclid=IwAR0CIBMYPr7TaRz2gMj02z9fW-NC8IaA1iqU3MokhjFINbxZoex70UhEewc
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2T&v=636544687833673
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2T&v=636544687833673
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2T&v=636544687833673
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Anexa nr. 3 

Agenda Programului 

 

 

 
Sâmbătă 
6 august 

Duminică 
7 august 

Luni 
8 august 

Marți 
9 august 

Miercuri 
10 august 

Joi 
11 august 

Vineri 
12 august 

Sâmbătă 
13 august 

Duminică 
14 august 

Luni 
15 august 

11:00 

 
 

Deschide
rea 

oficială a 
program

ului/ 
 

Concurs
ul zilei 

Neața cu 
Irina și 
Cornel 

Gimnastica 
Prezentarea 
programului 

invitat 
special 

Neața cu 
Irina și 
Cornel 

Gimnastica 
Prezentare

a 
programul
ui invitat 
special 

Neața cu 
Irina și 
Cornel 

Gimnastica 
Prezentarea 
programului 

invitat 
special 

Neața cu 
Irina și 
Cornel 

Gimnastica 
Prezentarea 
programului 

invitat 
special 

Neața cu Irina 
și Cornel 

Gimnastica 
Prezentarea 
programului 

invitat special 

Neața cu Irina 
și Cornel 

Gimnastica 
Prezentarea 
programului 

invitat special 

Neața cu 
Irina și 
Cornel 

Gimnastica 
Prezentarea 
programului 

invitat 
special 

Neața cu 
Irina și 
Cornel 

Gimnastica 
Prezentarea 
programului 

invitat 
special 

Neața cu 
Irina și 
Cornel 

Gimnastica 
Prezentarea 
programului 

invitat 
special 

11:30 
 

Concursul 
zilei 

Concursul 
zilei 

Concursul 
zilei 

Concursul 
zilei 

Concursul zilei Concursul zilei Concursul 
zilei 

Concursul 
zilei 

Concursul 
Zilei 

13:00 
 

Țara de 
la țară 

Țara de la 
țară 

Călătorii cu 
gust 

Excursie 
online la 

Parlamentul 
RM 

Călătorii cu 
gust 

Călătorii cu 
gust 

Țara de la țară Călătorii cu 
gust 

Țara de la 
țară 

Călătorii cu 
gust 

14:00 
Călătorii 
cu gust 

Călătorii cu 
gust 

Țara de la 
țară 

În vizită la 
prim-

ministra RM 

Călătorii cu 
gust Țara de la țară 

Călătorii cu 
gust 

Călătorii cu 
gust 

Călătorii cu 
gust 

Călătorii cu 
gust 

16:00 

La taifas 
cu 

oamenii 
țării mele 

 

La taifas cu 
oamenii țării 

mele 
(Vitalie Guţu) 

La taifas cu 
oamenii 

țării mele 
(Natalia 

Ţurcanu) 
 

La taifas cu 
oamenii țării 

mele 
(Victor 

Lutenco, 
Mariana 
Țurcan) 

La taifas cu 
oamenii țării 

mele 
(Vasile 

Romanciuc) 

La taifas cu 
oamenii țării 

mele 
(Rusalina 

Rusu) 

Film/desen 
animat 

Excursie, 
Galeriile 

Petru Costin 

La taifas cu 
oamenii țării 
mele (Oxana 
Munteanu) 

Închiderea 
Oficială a 

Programului 

19:00 Oamenii 
Moldovei 

Oamenii 
Moldovei 

Oamenii 
Moldovei 
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Impactul pe rețelele de socializare, țări și localități                                           Anexa nr. 4
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Anexa nr. 5 

Programul Guvernamental DOR 2022 
Totalurile activității on-line https://www.facebook.com/dor.moldova 

 

 
Activitatea Impact Interacțiuni Comentarii Distribuiri 

1.  Deschiderea oficială 2997 454 53 30 
2.  Cântecul neamului meu 481 34 42 2 
3.  Dimineața cu Irina și Cornel 1161 219 81 5 
4.  Țara de la țară (locurile pitorești din Șoldănești) 580 95 1 3 
5.  Călătorii cu gust (păstrăvăria de la Năslavcea) 135 88 0 4 
6.  Oamenii Moldovei (Emil Loteanu) 130 52 0 1 
7.  Dimineața cu Irina și Cornel (Patricia Zgardan, Alina Cernega) 1167 642 79 5 
8.  Costumul national-simbol al tradiției 1480 350 62 3 
9.  Țara de la țară (Slobozia-Mare) 422 93 2 4 
10.  Călătorii cu gust (festivalul de la Lipnic) 257 39 0 1 
11.  La taifas cu oamenii țării mele (Vitalie Guțu) _709 408 28 5 
12.  Oamenii Moldovei (Maria Bieșu) 296 31 0 0 
13.  Dimineața cu Irina și Cornel (Amina și Ahmed) 429 522 103 3 
14.  Obiceiuri Strămoșești 760 198 22 2 
15.  Călătorii cu gust (satul Bravicea) 309 60 1 1 
16.  Țara de la țară (raionul Ștefan-Vodă) 246 49 2 1 
17.  La Taifas cu oamenii țării mele (Natalia Țurcanu, ANTRIM)  387 230 15 5 
18.  Oamenii Moldovei (Spiridon Vangheli) 250 39 3 0 
19.  Dimineața cu Irina și Cornel (Corina și Valeria, Constantin Vreme) 504 525 114 7 
20.  Pași de dans moldovenesc 226 116 18 1 
21.  Excursie online la Parlament 371 107 3 2 
22.  La taifas cu oamenii țării mele (Victor Lutenco, Mariana MEG Țurcan) 308 236 15 2 
23.  Oamenii Moldovei (Eugen Doga) 180 26 0 0 
24.  Dimineața cu Irina și Cornel (Ana Erhan) 1039 645 112 10 
25.  Moldova-Țara sufletului meu 165 102 6 2 
26.  Călătorii cu gust (Pensiunea La Tudora) 125 34 0 1 
27.  La taifas cu oamenii țării mele (Vasile Romanciuc) 801 279 21 7 
28.  Oamenii Moldovei (surorile Osoianu) 169 26 0 0 
29.  Dimineața cu Irina și Cornel (Valeria și Cătălin) 612 502 99 5 
30.  DOR de peste tot 281 112 17 2 
31.  Călătorii cu gust (Găgăuzia)  129 20 0 0 

https://www.facebook.com/dor.moldova
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32.  Țara de la țară (satul Scoreni) 148 28 1 0 
33.  La taifas cu oamenii țării mele (Rusalina Rusu) 665 190 14 6 
34.  Oamenii Moldovei (Maria Dragan) 217 26 0 1 
35.  Dimineața cu Irina și Cornel (Cristina Furtună) 884 539 77 6 
36.  O poezie pentru Moldova 188 84 9 1 
37.  Țara de la țară (Văleni) 134 26 0 1 
38.  Călătorii cu gust (pensiunea Trei Fântâni) 336 57 1 2 
39.  Film/desen animat (Maria Mirabela) 279 41 0 2 
40.  Oamenii Moldovei (Nicolae Sulac) 156 17 0 0 
 Dimineața cu Irina și Cornel (Camelia și Mădălina) 449 485 101 9 
41.  Cultura neamului meu 211 108 18 0 
42.  Călătorii cu gust (La gura cuptorului) 204 22 0 1 
43.  Călătorii cu gust (Buzdugeni) 133 22 0 1 
44.  Excursie (muzeul Petru Costin) 825 142 6 5 
45.  Oamenii Moldovei (Gheorghe Urschi) 171 19 0 0 
46.  Dimineața cu Irina și Cornel (Ilinca Roșca) 608 440 106 5 
47.  Dor de bunicii mei 306 154 25 1 
48.  Țara de la țară (Selemet) 425 24 0 0 
49.  Călătorii cu gust (popas regal) 226 23 0 0 
50.  La taifas cu oamenii țării mele (Oxana Munteanu) 559 254 14 3 
51.  Oamenii Moldovei (Ansamblul „Joc”) 146 12 0 0 
52.  Țara mea cu grai de dor 279 98 15 0 
53.  Călătorii cu gust (Crama Tătaru) 151 18 0 1 
54.  Călătorii cu gust (casa olarului Zaharia Triboi) 163 13 0 0 
55.  Închiderea programului (anunțarea câștigătorilor) 539 478 89 3 

 TOTAL 25508 9653 1375 162 
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Anexa nr. 6 

Pozițiile ocupate în funcție de impact, interacțiune, comentarii și distribuiri 

 
Activitatea Impact Interacțiuni Comentarii Distribuiri 

1.  Deschiderea oficială 2997 454 53 30 
2.  Dimineața cu Irina și Cornel (Ana Erhan) 1039 645 112 10 
3.  Dimineața cu Irina și Cornel (Camelia și Mădălina) 449 485 101 9 
4.  Dimineața cu Irina și Cornel (Corina și Valeria, Constantin Vreme) 504 525 114 7 
5.  La taifas cu oamenii țării mele (Vasile Romanciuc) 801 279 21 7 
6.  Dimineața cu Irina și Cornel (Cristina Furtună) 884 539 77 6 
7.  La taifas cu oamenii țării mele (Rusalina Rusu) 665 190 14 6 
8.  Dimineața cu Irina și Cornel (Ilinca Roșca) 608 440 106 5 
9.  Dimineața cu Irina și Cornel (Valeria și Cătălin) 612 502 99 5 
10.  Dimineața cu Irina și Cornel 1161 219 81 5 
11.  Dimineața cu Irina și Cornel (Patricia Zgardan, Alina Cernega) 1167 642 79 5 
12.  La taifas cu oamenii țării mele (Vitalie Guțu) 709 408 28 5 
13.  La Taifas cu oamenii țării mele (Natalia Țurcanu, ANTRIM)  387 230 15 5 
14.  Excursie (muzeul Petru Costin) 825 142 6 5 
15.  Țara de la țară (Slobozia-Mare) 422 93 2 4 
16.  Călătorii cu gust (păstrăvăria de la Năslavcea) 135 88 0 4 
17.  Dimineața cu Irina și Cornel (Amina și Ahmed) 429 522 103 3 
18.  Închiderea programului (anunțarea câștigătorilor) 539 478 89 3 
19.  Costumul national-simbol al tradiției 1480 350 62 3 
20.  La taifas cu oamenii țării mele (Oxana Munteanu) 559 254 14 3 
21.  Țara de la țară (locurile pitorești din Șoldănești) 580 95 1 3 
22.  Cântecul neamului meu 481 34 42 2 
23.  Obiceiuri Strămoșești 760 198 22 2 
24.  DOR de peste tot 281 112 17 2 
25.  La taifas cu oamenii țării mele (Victor Lutenco, Mariana MEG Țurcan) 308 236 15 2 
26.  Moldova-Țara sufletului meu 165 102 6 2 
27.  Excursie online la Parlament 371 107 3 2 
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28.  Călătorii cu gust (pensiunea Trei Fântâni) 336 57 1 2 
29.  Film/desen animat (Maria Mirabela) 279 41 0 2 
30.  Dor de bunicii mei 306 154 25 1 
31.  Pași de dans moldovenesc 226 116 18 1 
32.  O poezie pentru Moldova 188 84 9 1 
33.  Țara de la țară (raionul Ștefan-Vodă) 246 49 2 1 
34.  Călătorii cu gust (satul Bravicea) 309 60 1 1 
35.  Oamenii Moldovei (Emil Loteanu) 130 52 0 1 
36.  Călătorii cu gust (festivalul de la Lipnic) 257 39 0 1 
37.  Călătorii cu gust (Pensiunea La Tudora) 125 34 0 1 
38.  Oamenii Moldovei (Maria Dragan) 217 26 0 1 
39.  Țara de la țară (Văleni) 134 26 0 1 
40.  Călătorii cu gust (La gura cuptorului) 204 22 0 1 
41.  Călătorii cu gust (Buzdugeni) 133 22 0 1 
42.  Călătorii cu gust (Crama Tătaru) 151 18 0 1 
43.  Cultura neamului meu 211 108 18 0 
44.  Țara mea cu grai de dor 279 98 15 0 
45.  Oamenii Moldovei (Spiridon Vangheli) 250 39 3 0 
46.  Țara de la țară (satul Scoreni) 148 28 1 0 
47.  Oamenii Moldovei (Maria Bieșu) 296 31 0 0 
48.  Oamenii Moldovei (Eugen Doga) 180 26 0 0 
49.  Oamenii Moldovei (surorile Osoianu) 169 26 0 0 
50.  Țara de la țară (Selemet) 425 24 0 0 
51.  Călătorii cu gust (popas regal) 226 23 0 0 
52.  Călătorii cu gust (Găgăuzia)  129 20 0 0 
53.  Oamenii Moldovei (Gheorghe Urschi) 171 19 0 0 
54.  Oamenii Moldovei (Nicolae Sulac) 156 17 0 0 
55.  Călătorii cu gust (casa olarului Zaharia Triboi) 163 13 0 0 
56.  Oamenii Moldovei (Ansamblul „Joc”) 146 12 0 0 

 


