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I. Context: 

Anual, începând cu  2013, Biroul relații cu diaspora organizează – sub egida 

Guvernului Republicii Moldova și sub patronajul Prim-ministrului Republicii 

Moldova – desfășoară 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 2021 

Până în prezent, pe parcursul anilor 2013-2020, au fost realizate opt ediții 

consecutive ale Programului DOR, la care au participat un număr de peste 900 de 

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

La ediția a IX-a a Programului DOR, a fost exclusă vârsta de participare a copiilor 

reieșind din procesul de organizare a Programului on-line care a permis acces la 

un număr mai mare de copii, părinți chiar și bunici ai beneficiarilor direcți. 

Pentru a II-lea an consecutiv Programul s-a desfășurat în format on-line, fapt 

determinat de restricțiile provocate de Pandemia COVID-19, cu planificarea 

următoarelor etape de implementare: 

1. Lansarea programului: 3 martie 2021; 

2. Aplicarea la program: 3 martie  – 8 august; 

3. Desfășurarea programului: 8 august – 17 august. 

II. Lansarea programului 

Anunțul privind  lansarea înregistrării la programul DOR 2021 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 2017-2021). 

 

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. 

http://www.dor.md/


 
 

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

identificate. 

La data de 8 august 2021, 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 2021 a avut loc 

prin intermediul poștei electronice și mesageriei Facebook și a grupului viber 

creat în contextul mobilizării copiilor în cadrul atelierelor propuse. 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 accepte invitația la evenimentul programului DOR 2021 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 2021 s-a desfășurat online, pe pagina programului DOR 

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

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

Bugetul programului DOR 

Bugetul alocat pentru desfășurarea Programului DOR în 2021 a fost a fost aprobat 

în sumă de  90.400.00 MDL, din care 80.000 MDL au fost alocate pentru 

contractarea unei echipe (SISNBRO) care ar asigura desfășurarea programului 

conform agendei, 10.400 MD au fost achiziționate 50 de maiouri cu imprimeu 

logoul DOR și 50 torbițe cu imprimeu logoul DOR. 

 

Monitorizarea și evaluarea programului DOR 

https://www.facebook.com/dor.moldova/


 
 

În scopul monitorizării implementării Programului, a fost elaborat Planul de 

acțiuni pentru organizarea Programului DOR 2021, iar evaluarea finală a fost 

inclusă în prezentul Raport. 

 

Indicator de monitorizare 

Elaborarea și implementarea programelor dedicate diasporei: 

 

Rezultat: Programul DOR 2021 a fost organizat în regim online, în perioada 8-17 

august 2021. 

 

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. 200 (participanții de la edițiile 

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

 

La data închiderii programului, pagina de Facebook DOR 2021 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 2022 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 2021; 

3. Agenda DOR 2021 

4. Tabelul privind impactul activităților online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexa nr. 1 

 

Sinteza zilelor Programului DOR 

 

Sinteza zilei de 8.08.2021 

Duminică, 8 august 2021, a avut loc deschiderea oficială a Programului 

guvernamental DOR-Diasporă origini Reveniri. 

Evenimentul a debutat cu un mesaj de salut din partea Nadejdei Zubco, 

șefa Biroului relații cu diaspora, care a mulțumit participanților, pentru interesul 

manifestat față de program. De asemenea, dna Zubco a menționat că, echipa 

realizatoare a depus mult efort, pentru ca programul să fie cât mai atractiv și 

interesant. 

După gimnastică și familiarizarea cu agenda zilei, participanții din Italia, 

Grecia, Irlanda, Ucraina, Portugalia, Germania, Marea Britanie, Austria, din 

Republica Moldova și alte țări și-au dat întâlnire la o conferință zoom la care s-

au cunoscut și au discutat despre așteptările pe care le au de la program. 

Iar după ce au explorat ”Suta de movile” din raionul Rîșcani, doruleții au 

petrecut timpul cu folos în bucătărie și au învățat să gătească friptură și mămăligă, 

ca la Duruitoarea, Rîșcani. 

 

 Sinteza zilei de 9.08.2021 

   Și în cea de-a doua zi, participanții la Programul guvernamental DOR-

Diasporă origini Reveniri, au avut parte de activități atractive în mediul online. 

Ziua a început tradițional cu înviorarea, iar mai apoi au fost prezentate 

rezultatele muncii copiilor și tinerilor de la atelierul culinar de duminică.  

A urmat mai apoi, o excursie virtuală la defileul Duruitoarea veche, la 

renumita grotă și la cel mai mare lac de acumulare din Republica Moldova – 

Costești. 

O altă destinație a fost Mănăstirea Noul Neamț de la Chițcani, una din cele 

mai vechi şi mai bogate mănăstiri din Moldova. De asemenea urmăritorii 

Programului au descoperit bordeiele de la Rogojeni, Șoldănești.  

La concursul zilei, participanții au fost provocați să expedieze poze, în care 

să prezinte costumul național.  

A urmat mai apoi o emisiune live, cu participarea actriței Victoria Roșca, 

autoarea proiectului Zâmbărele, iar cei mai curioși copii și tineri, din mai multe 

țări au adresat întrebări invitatei.  

 

 

 



 
 

Sinteza zilei de 10.08.2021 

  A treia zi pentru participanții la Programul guvernamental DOR-Diasporă* 

Origini*Reveniri, a început cu tradiționala gimnastică matinală, iar după ce au 

consultat agenda, aceștia s-au întrecut la sesiunea de întrebări-răspunsuri, 

moderată de trainer. În continuare, au fost admirate pozele care au fost expediate 

în cadrul atelierului de promovare a portului popular, dar și video-urile pregătite, 

de către DORuleți, pentru Concursul ”Cunosc tradițiile țării mele”. După care, 

protagoniștii și-au îndreptat atenția spre ”Casa din luncă” - prima pensiune rurală 

din Republica Moldova, care se află în satul Trebujeni, raionul Orhei. 

La miezul zilei, participanții la Program, au făcut o promenadă virtuală la 

pensiunea ”Meșter Faur” din localitatea Cioburciu și l-au cunoscut pe proprietarul 

acesteia, meșterul popular Pavel Țăranu care este pasionat de meșteșuguri. 

Domnia sa a fost invitatul Atelierului practic ”Împletitul cu lozia”.  

Cei mai curajoși participanți, s-au aventurat și au urmat recomandările dlui 

Țăranu, astfel încât, spre seară deja aveau coșulețele gata. 

Programul zilei de marți, 10 august, s-a încheiat cu prezentarea 

informațiilor și a imaginilor cu Rezervația peisagistică Rudi-Arionești - o arie 

protejată, situată pe malul drept al Nistrului, poziționată la 10 km mai jos de 

Otaci.  

 

Sinteza zilei de 11.08.2021 

 Ziua de miercuri a fost una dedicată dansului popular, protagoniștii 

programului i-au admirat pe dansatorii ansamblurilor de dansuri populare 

Comoara și Cireșarii, conduse de coregraful Antip Țarălungă, președintele 

Uniunii Coregrafilor din RM. Cei mai curajoși au exersat pașii de horă și de sârbă 

împreună cu dansatorii. A urmat concursul strigăturilor tradiționale, unde DOR-

ruleții s-au întrecut la expedierea mesajelor cu cele mai reprezentative strigături. 

Programul zilei a fost completat cu două destinații turistice, este vorba de 

peștera „Emil Racoviță” - cea mai mare peșteră din Republica Moldova și de 

cetatea Tighina, care datează din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, așezată pe 

malul Nistrului, în orașul Tighina, la 61 km de Chișinău.  

  

Sinteza zilei de 12.08.2021    

Agenda zilei de joi, din cadrul Programului DOR a fost completată cu două 

evenimente importante. Unul dintre ele s-a produs la ora prânzului, iar 

participanții au petrecut timpul în compania Dnei Prim-ministru al Republicii 

Moldova, Natalia Gavrilița. Astfel, protagoniștii Programului au adresat întrebări 

și au aflat de la Dna Prim-ministru cum și-a petrecut copilăria, ce preocupări și 



 
 

ce activități a avut în acea perioadă, dar și ce vise a avut și care dintre ele au 

devenit realitate.  

În continuare, participanții la Program au comunicat cu deputatul Radu 

Marian. Dl Marian le-a povestit tinerilor, despre activitatea sa în cadrul 

Parlamentului și despre rolul instituției pe care o reprezintă în procesul legislativ. 

De asemenea, dl deputat s-a referit la declarația de independență, de la adoptarea 

căreia se împlinesc 30 de ani și a făcut o scurtă prezentarea a simbolurilor de Stat 

ale Republicii Moldova. 

Vizita la Parlamentul Republicii Moldova s-a încheiat cu un tur virtual 

ghidat în incinta legislativului, urmărit cu mult interes și curiozitate. 

Ulterior, participanții au admirat lacul de acumulare de la Dubăsari, acesta 

fiind cel mai mare din Moldova și cel mai spectaculos. Ziua de joi s-a încheiat cu 

o altă destinație destinată relaxării, din țara noastră, este vorba de pensiunea ”Fata 

Morgana”, situată în satul Molovata raionul Dubăsari. 

 

Sinteza zilei de 13.08.2021  

 

Una dintre destinațiile zilei de vineri, pentru beneficiarii programului a fost 

stâna de la Sociteni, a urmat prezentarea rezervației naturale ”Codrii”, dar și un 

popas la pensiunea ”La gura cuptorului de la Văleni”. 

Tot vineri, protagoniștii au participat la o emisiune, la care au avut 

posibilitatea să o cunoască pe Ana Tcacenco, actriță la Teatrul Național ”Mihai 

Eminescu” și au aflat detalii interesante din cariera invitatei, dar și din istoria 

Teatrului de la fondarea căruia se împlinesc 100 de ani. 

 

Sinteza zilei de 14.08.2021  

Ziua de sâmbătă a debutat tradițional cu gimnastica matinală și prezentarea 

programului zilei.  Ulterior DOR-uleții s-au întrecut la scris poezii în cadrul 

concursului ”O poezie pentru Moldova”, și au reușit, prin intermediul versurilor, 

să transmită dragostea lor pentru acest meleag. 

De asemenea, au stat la gura cuptorului după ce au frământat aluatul și au 

pus învârtita în tăvi. Au făcut și biscuiți pe care i-au ornat cu zahăr pudră, drept 

dovadă a muncii lor, tradițional, participanții la Programul DOR au expediat 

poze.  

În continuare, copii și tinerii de peste hotare, dar și din țară s-au delectat cu 

un program cultural. Mai întâi au cunoscut-o pe Olga Martînova, fondatoarea 

Teatrului de animație ”Noi” de la Atena, după care au urmărit spectacolul ”Fata 

babei și fata moșneagului”, în regia dnei Martînova. 

https://www.facebook.com/olga.martinova?__cft__%5b0%5d=AZUAn-HQd5Ft7-zoDyitUdyLkSCy6kowEB-yRzT9-lfGaf-hWdMmIkJW8xPAWvwtNnIPuQb1PQ6PrvYat6jZntLxj_qPhf_rj0l4QUZs3uT1MxVTVRiH_orTjqWALl-LO-aZH-ZZEu4j0tIINPnaWSMG&__tn__=-%5dK-R


 
 

Tot sâmbătă, participanții au avut parte de călătorii imaginare și au admirat 

alte două obiective turistice din țară, este vorba de Biserica ”Adormirea Maicii 

Domnului” de la Căușeni și pensiunea ”Casa veche” din Palanca, Ștefan Vodă. 

Sinteza zilei de 15.08.2021 

Participanții la Program au avut parte de un sfârșit de săptămână bogat în 

evenimente culturale. 

Protagoniștii au împărtășit cu trainerii și cu organizatorii, care sunt 

scriitorii basarabeni, dar și cărțile care i-au impresionat. Totodată, nu au lipsit din 

program destinațiile de poveste din țara noastră, astfel au putut admira cu toții 

satul Lalova din raionul Rezina, au mers în vizită la meșterul popular, Angela 

Don, pentru a afla care sunt secretele încondeierii ouălor de Paști. 

Alte două destinații virtuale din agendă, au fost pensiunea ”Casa Caraman” 

din Tărnăuca, Slobozia și ”Hanul lui Hanganu” din Lalova, Rezina. 

Ziua de duminică s-a încheiat cu emisiunea ”99 de cumătri”, prezentată de 

cei doi traineri Irina Mitachin-Babuhina și Cornel Josan.  

 

Sinteza zilei de 16.08.2021 

În debutul săptămânii curente și în cea de-a noua zi, a Programului DOR-

Diasporă*Origini*Reveniri, participanții s-au întrunit într-o ședință specială, în 

cadrul căreia au fost repartizați în grupuri de lucru. Fiecare grup a reprezentat 

unul din cele 4 ministere selectate anterior, la una din activități: Ministerul 

Sănătății, Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor. 

Sarcina protagoniștilor a fost ca să elaboreze un set de legi, care să fie propuse de 

către Ministerul pe care îl reprezintă - misiune îndeplinită cu mult succes. 

Tot pe parcursul zilei de luni, trainerii Programului au prezentat câteva 

destinații pitorești din țara noastră, printre care, Schitul rupestru Bechir, cunoscut 

și sub denumirea de ”Râpa lui Bechir”, din raionul Soroca, o altă locație fiind 

rezervația naturală Fetești, din raionul Edineț. Seara participanții au urmărit 

spectacolul folcloric ”Gura satului”, unde au putut să îi admire pe actorii Teatrului 

Popular din Chișinău. 

 

Sinteza zilei de 17.08.2021 

Ziua de marți a întrunit din nou DOR-uleții în mediul online, pentru a face 

totalurile ediției din acest an. Înainte de a-și lua rămas bun, protagoniștii au 

expediat poze cu desene în care și-au exprimat dragostea față de țara noastră, dar 

și poze cu bunicii lor din Moldova. Cei mai activi dintre ei au fost menționați, și 

vor primi diplome și cadouri din partea Biroului relații cu diaspora.  

Nadejda Zubco, șefa Biroului a adresat un mesaj de încheiere tuturor 

participanților, dar și echipei de organizatori, în speranța desfășurării ediției 

următoare în format offline. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001064728224&__cft__%5b0%5d=AZVAJvoCZfiQDvl3-MkRl4XIQ2HYTl_raQPpYMgltSZqp0kZQZBgdQMMjizRrn4C8AoVrKE5q3rJ8cm1L-szauRF_yCZFq-GDlgOebQy7VxijM9QIPQVHdh9mF2OA6_VcX4baleIrJ-NAe5aodWkyfRD&__tn__=-%5dK-R


 
 

Anexa nr. 2 

Planul de acțiuni privind desfășurarea Programului DOR 2021 

               

Acțiuni Subacțiuni Termen 

de 

realizare 

Costuri 

planificate 

conform 

bugetului de 

stat 

Cheltuieli 

 

 

Persoană 

responsabilă 

 

Nivelul de realizare 

1. Inițierea 

Programul

ui DOR 

2021 

1.1. Ajustarea 

Conceptului 

programului DOR 

2021 

26.02. 21 - - Diana 

DOROȘ 

 

Realizat integral 

Document intern:  

Nr. 32-03-244 

26.02.21 

1.2. Elaborarea NI 

privind inițierea și 

aprobarea 

Conceptului 

programului DOR 

2021 

26.02.21 - - Diana 

DOROȘ 

Realizat integral 

Document intern: 

Nr. 32-03-289 

27.01.21 

2. Lansarea 

Programul

ui DOR 

2021 

2.1. Elaborarea și 

plasarea anunțului 

privind lansarea 

programului DOR:  

cancelaria.gov.md; 

brd.gov.md; 

dor.md 

3.03.21 - - Diana 

DOROȘ 

Larisa 

VÎRȚAN 

Realizat integral 

 
http://www.dor.md/node/77 

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

biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-

inregistrarea-la-programul-dor-

diaspora-origini-reveniri  

http://www.dor.md/node/77
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inregistrarea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inregistrarea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inregistrarea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inregistrarea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri


 
 

2.2. Elaborarea, 

coordonarea și 

publicarea 

formularelor de 

aplicare pe dor.md 

26.02.21 - - Diana 

DOROȘ 

Realizat integral 

 
http://brd.gov.md/ro/content/biroul-

relatii-cu-diaspora-anunta-inscrierea-

la-programul-dor-diaspora-origini-

reveniri?fbclid=IwAR2QNA7CF0hs

2oZFJ4zJH8KGVvXKkam_BEaspA

tJqBgRdR92ZZlPWUf7UiQ 

2.3. Prelungirea 

mentenaței 

www.dor.md 

17.05.21 - 450.0 lei Violina 

DONU 

Realizat integral 

 

Document intern: 

nr.32-03-631 

17.05.21 
 

www.dor.md  

2.4. Plasarea 

anunțului privind 

desfășurarea 

Programului DOR 

online 

04.03.21 - - Echipa BRD Realizat integral 
http://www.dor.md/node/77  

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

biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-

inregistrarea-la-programul-dor-

diaspora-origini-reveniri  

 

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/
http://www.dor.md/node/77
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inregistrarea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inregistrarea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inregistrarea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri
https://cancelaria.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-anunta-inregistrarea-la-programul-dor-diaspora-origini-reveniri


 
 

2.9. Transmiterea 

mesajului de 

informare privind 

participarea la 

programul DOR  

2.06.21 - - Ivan CECAN Realizat integral 

 

Mesaj transmis individual 

fiecărui participant pe adresa de 

e-mail de pe dor@gov.md 

3.Organizar

ea 

Programului 

DOR 2021 

3.1. Elaborarea și 

aprobarea TOR 

pentru servicii de 

instruire/traineri 

2.06.2021   Ivan CECAN Realizat integral 

 

 

3.2. Încheierea 

contractelor de 

prestări servicii 

17.08.21 80.000Mlei 80.000lei N.ZUBCO 

M.ȘENDILĂ 

 

Realizat integral 

 

Prestator de servicii SISNBRO 

S.R.L. 

3.3. Organizarea și 

desfășurarea 

ședințelor de lucru 

cu trainerii 

programului 

09.06.21 

 

- - Echipa BRD Realizat integral 

(09.06.21- ședință offline) 

(iulie-august 2021- ședințe în 

format online) 

3.5. Transmiterea 

invitațiilor de a 

aprecia pagina de 

FB DOR 

- - Ivan CECAN Realizat integral 

3.6.Crearea grupului 

DOR, Viber 

- - Ivan CECAN Realizat integral 

3.7. Crearea 

evenimentului de 

26.06.21 - - N. ZUBCO 

 

Realizat integral 



 
 

desfășurare a 

programului DOR 

https://www.facebook.com/events/23

2982461740270/?ref=newsfeed  

3.8. Transmiterea 

invitațiilor de a 

participa la 

evenimentul din 

Programul 

DOR/contactarea 

participanților 

07/11.06.

21 

- - Diana 

CUCOȘ 

Marina 

BUNDUCHI 

Realizat integral 

Scrisoare 

Nr. 32-08-16-4157;  

Din 07.06.2021 

Nr. 32-08-20-4312 

Din: 11.06.2021 

3.9 Expedierea 

demersului către IP 

Compania 

”Teleradio-

Moldova” privind 

stabilirea unui 

parteneriat media  

04.08.21   Oxana 

ROȘCA 

Realizat integral 

Scrisoare nr. 32-10-32-5383 

Din 04.08.2021 

 

3.10 Expedierea 

demersului privind 

desfășurarea unei 

întruniri cu deputații 

și a unui tur virtual 

în Parlamentul RM 

04.08.21   Marina 

BUNDUCHI 

Realizat integral 

Scrisoare nr. 32-04-31-5382 

Din 04.08.2021 

3.8. Prezentarea 

Agendei  

03.08.21 - - N. Zubco                                                 Realizat integral 

 

 

3.10 Crearea ramei 

Facebook DOR 

05.08.21 - - N.Zubco Realizat integral 

https://www.facebook.com/events/232982461740270/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/232982461740270/?ref=newsfeed


 
 

4.Desfășura

rea 

Programului 

DOR 2020 

4.1.Monitorizarea 

desfășurarii 

programului 

19.08.21 - - Echipa BRD Realizat integral 

4.2. Expedierea 

premiilor 

august 

2021 

- - N.Zubco În curs de realizare 

 4.3. Interviuri în 

presă 

    Realizat integral 
https://trm.md/ro/diaspora/programul-

guvernamental-dor-diaspora-origini-

reveniri-la-o-noua-editie 

 

https://trm.md/ro/album-

duminical/album-duminical-editie-

speciala-dedicata-zilelor-diasporei 

 

https://trm.md/ro/album-

duminical/album-duminical-dialog-cu-

poetul-ianos-turcanu 

 

https://trm.md/ro/matinal-

national/matinal-national-din-12-august-

2021 

 

https://trm.md/ro/matinal-

national/matinal-national-din-6-august-

2021 

https://trm.md/ro/matinal-

national/matinal-national-din-20-august-

2021 

 

https://trm.md/ro/matinal-

national/matinal-national-din-9-august-

2021 

 

https://trm.md/ro/diaspora/programul-guvernamental-dor-diaspora-origini-reveniri-la-o-noua-editie
https://trm.md/ro/diaspora/programul-guvernamental-dor-diaspora-origini-reveniri-la-o-noua-editie
https://trm.md/ro/diaspora/programul-guvernamental-dor-diaspora-origini-reveniri-la-o-noua-editie
https://trm.md/ro/album-duminical/album-duminical-editie-speciala-dedicata-zilelor-diasporei
https://trm.md/ro/album-duminical/album-duminical-editie-speciala-dedicata-zilelor-diasporei
https://trm.md/ro/album-duminical/album-duminical-editie-speciala-dedicata-zilelor-diasporei
https://trm.md/ro/album-duminical/album-duminical-dialog-cu-poetul-ianos-turcanu
https://trm.md/ro/album-duminical/album-duminical-dialog-cu-poetul-ianos-turcanu
https://trm.md/ro/album-duminical/album-duminical-dialog-cu-poetul-ianos-turcanu
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-12-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-12-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-12-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-6-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-6-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-6-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-20-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-20-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-20-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-9-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-9-august-2021
https://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-9-august-2021


 
 

https://trm.md/ro/radio-matinal-de-

week-end/matinal-de-week-end-

emisiune-din-14-august-2021 

 

https://trm.md/ro/radio-matinal-de-

week-end/matinal-de-week-end-

emisiune-din-8-august-2021 

 

https://trm.md/ro/radiovacanta/radiovaca

nta-din-23-august-2021 

 

https://stiri.md/article/social/gavrilita-

vom-transforma-tara-asa-incat-diaspora-

sa-vrea-sa-se-intoarca 

 

https://jurnalist.md/2021/08/08/copii-

moldoveni-din-diaspora-se-vor-reuni-

virtual-in-moldova-prin-programul-dor/ 

 

https://punctul.md/prim-ministra-

gavrilita-a-raspuns-la-intrebarile-

tinerilor-care-participa-la-tabara-dor-

2021/ 

 

https://rlive.md/participantii-la-

programul-guvernamental-dor-

conferinta-cu-prim-ministrul-natalia-

gavrilita/ 

Închiderea 

Programul

ui 

Prezentarea 

raportului final 

    Realizat  

Raport plasat  pe site 

 

 

https://trm.md/ro/radio-matinal-de-week-end/matinal-de-week-end-emisiune-din-14-august-2021
https://trm.md/ro/radio-matinal-de-week-end/matinal-de-week-end-emisiune-din-14-august-2021
https://trm.md/ro/radio-matinal-de-week-end/matinal-de-week-end-emisiune-din-14-august-2021
https://trm.md/ro/radio-matinal-de-week-end/matinal-de-week-end-emisiune-din-8-august-2021
https://trm.md/ro/radio-matinal-de-week-end/matinal-de-week-end-emisiune-din-8-august-2021
https://trm.md/ro/radio-matinal-de-week-end/matinal-de-week-end-emisiune-din-8-august-2021
https://trm.md/ro/radiovacanta/radiovacanta-din-23-august-2021
https://trm.md/ro/radiovacanta/radiovacanta-din-23-august-2021
https://stiri.md/article/social/gavrilita-vom-transforma-tara-asa-incat-diaspora-sa-vrea-sa-se-intoarca
https://stiri.md/article/social/gavrilita-vom-transforma-tara-asa-incat-diaspora-sa-vrea-sa-se-intoarca
https://stiri.md/article/social/gavrilita-vom-transforma-tara-asa-incat-diaspora-sa-vrea-sa-se-intoarca
https://jurnalist.md/2021/08/08/copii-moldoveni-din-diaspora-se-vor-reuni-virtual-in-moldova-prin-programul-dor/
https://jurnalist.md/2021/08/08/copii-moldoveni-din-diaspora-se-vor-reuni-virtual-in-moldova-prin-programul-dor/
https://jurnalist.md/2021/08/08/copii-moldoveni-din-diaspora-se-vor-reuni-virtual-in-moldova-prin-programul-dor/
https://punctul.md/prim-ministra-gavrilita-a-raspuns-la-intrebarile-tinerilor-care-participa-la-tabara-dor-2021/
https://punctul.md/prim-ministra-gavrilita-a-raspuns-la-intrebarile-tinerilor-care-participa-la-tabara-dor-2021/
https://punctul.md/prim-ministra-gavrilita-a-raspuns-la-intrebarile-tinerilor-care-participa-la-tabara-dor-2021/
https://punctul.md/prim-ministra-gavrilita-a-raspuns-la-intrebarile-tinerilor-care-participa-la-tabara-dor-2021/
https://rlive.md/participantii-la-programul-guvernamental-dor-conferinta-cu-prim-ministrul-natalia-gavrilita/
https://rlive.md/participantii-la-programul-guvernamental-dor-conferinta-cu-prim-ministrul-natalia-gavrilita/
https://rlive.md/participantii-la-programul-guvernamental-dor-conferinta-cu-prim-ministrul-natalia-gavrilita/
https://rlive.md/participantii-la-programul-guvernamental-dor-conferinta-cu-prim-ministrul-natalia-gavrilita/


 
 

Anexa nr. 3 

 

 



 
 

Anexa nr. 4 

Programul Guvernamental DOR 2021 

Totalurile activității on-line https://www.facebook.com/dor.moldova 

 

 Activitatea live Impact Interacțiuni Comentarii Distribuiri 

1.  Deschiderea oficială  2790 669 88 29 

2.  Cântecul neamului - 738 173 52 2 

3.  Conferință zoom  449 88 - 4 

4.  100 de movile - 129 47 - - 

5.  Atelier culinar Duruitoarea 41 3126 928 55 22 

6.  Duruita Camping la Grote - 1875 216 - 15 

7.  Gimnastica, programul zilei 35 884 299 60 10 

8.  Costumul național, simbol al 

tradiției 
 1396 328 59 

4 

9.  Duruitoarea veche 39 4806 1104 2 61 

10.  Mănăstirea Noul Neamț - 324 32 - 4 

11.  Bordeiele din Rogojeni - 309 29 - 2 

12.  La taifas cu Victoria Roșca 73 6928 376 43 21 

13.  Gimnastica, programul zilei 33 1124 525 155 14 

14.  Cunosc tradițiile țării mele - 788 82 11 1 

15.  Pensiunea Meșter Faur 37 576 81 - 5 

16.  Rezervația peisagistică Rudi-

Arionești 
- 200 38 - 

1 

17.  Împletitul cu lozia 29 360 161 15 7 

18.  Casa din luncă - 261 33 1 1 

19.  Gimnastica, programul 37 803 377 135 11 

20.  Unde joacă moldovenii... - 579 273 186 1 

21.  Dansul popular 33 847 312 32 16 

22.  Peștera Emil Racoviță - 263 34 - 2 

https://www.facebook.com/dor.moldova


 
 

23.  Concert folcloric - 2478 523 3 24 

24.  Cetatea Tighina - 180 22 - 1 

25.  Gimnastica, programul 32 785 518 184 14 

26.  Moldova – țara sufletului meu! - 215 44 6 2 

27.  Dialog cu prim-ministrul RM 

Natalia Gavrilița 
107 30785 18721 48 21 

28.  Lacul de acumulare - Dubăsari      

29.  Prezentarea Parlamentului RM 19 1746 970 13 7 

30.  Pensiunea ,,Fata Morgana” - 227 31 - 1 

31.  Gimnastica, programul 27 726 491 185 8 

32.  DOR din lumea toată - 554 163 46 - 

33.  Stâna de la Sociteni - 179 45 - 13 

34.  Rezervația Naturală ”Codrii” - 178 25 - 9 

35.  La taifas cu Ana Tkacenko 38 540 190 34 8 

36.  La Gura Cuptorului - 163 22 - 2 

37.  Gimnastica, programul 25 634 282 133 10 

38.  O poezie pentru Moldova - 785 160 24 1 

39.  Atelier culinar la Popeasca I 53 1763 897 22 28 

40.  Biserica ”Adormirea Maicii 

Domnului” 
- 1763 58 4 3 

41.  Atelier culinar la Popeasca II 49 1191 551 11 20 

42.  Atelier culinar la Popeasca III 27 473 213 23 12 

43.  La taifas cu Olga Martânova 17 - - 13 - 

44.  Pensiunea CASA VECHE - 152 13 - 5 

45.  Gimnastica, programul 31 600 282 133 10 

46.  Cunosc cultura țării mele - 1801 83 18 7 

47.  Comuna Lalova  313 51 2 1 

48.  Casa Karaman - 284 25 - 2 

49.  Încondeierea ouălor 34 646 145 20 11 

50.  Emisiunea ”99 de cumătri” 57 889 385 159 10 

51.  Hanul lui Hanganu - 168 17 - - 

52.  Gimnastica, programul 28 757 329 125 7 



 
 

53.  DOR de bunicii mei! - 2082 189 28 6 

54.  Schitul rupestru Bechir - 189 11 - 2 

55.  Rezervația Naturală Fetești - 181 15 - 1 

56.  Cheile Buteşti - 177 16 - 1 

 

Locul 1 

Locul 2 

Locul 3 

 

 

 

 


