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RAPORT 
privind  organizarea și desfășurarea Zilelor Diasporei 2022 

 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 735/2016, în perioada 19-20 august, la nivel central, s-au 
desfășurat Zilele Diasporei. Eveniment care vine din dorința de a realiza un mecanism de colaborare 
cu diaspora, de consolidare a relațiilor cu reprezentanții diasporei și asociațiilor, promovare a 
intereselor naționale, asigurare a dialogului între diasporă și autoritățile de stat, dezvoltare și 
promovare a dialogului cultural artistic tradițional. 
 
Eveniment organizat în contextul promovării dialogului cultural-artistic la nivel de diasporă - țară /țară 
– diasporă și mobilizarea asociațiilor diasporei și a societății civile, prin acţiuni comune menite să 
contribuie la dezvoltarea durabilă, creând astfel o platformă de comunicare eficientă cu membrii 
diasporei Republicii Moldova. 
 
Obiective:  

• Promovarea valorilor cultural artistice naționale; 
• Promovarea dialogului socio-cultural; 
• Demararea unui flux de comunicare eficient și cuprinzător între diferite asociații și grupuri de 

inițiativă din diasporă; 
• Consolidarea asociaţiilor și grupurilor de inițiativă din diasporă, ce au obiective comune şi 

interacţionează între ele. 

Publicul-țintă: 
• Lideri și /membri ai asociațiilor diasporei și a grupurilor de inițiativă; 
• Membrii diasporei și migranții care nu fac parte din mediul asociativ; 
• Reprezentați ai instituțiilor publice, societății civile, mediului privat și academic din Republica 

Moldova. 

Organizatorii evenimentului: Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Biroului relații cu 
diaspora în colaborare cu instituții publice centrale și asociații ale diasporei  

Reieșind din procesul de organizare, pe parcursul lunii iulie, Biroul relații cu diaspora a consultat 
diaspora privind formatul desfășurării Zilelor Diasporei 2022.  Formularul/chestionarul a fost distribuit  
în peste 100 de grupuri pe Facebook a comunităților de moldoveni stabiliți peste hotare și 
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redirecționat la adresele electronice a liderilor/membrilor de asociații din diasporă. Au fost 
completate de 165 formulare din 24 de țări: Italia, Federația Rusă, Republica Elenă, Canada, Romania, 
Irlanda, Cipru, Turcia, Spania, Franța, Elveția, Olanda, Polonia, Israel, SUA, Liban, Germania, Marea 
Britanie, Letonia, Ucraina, Austria, Emiratele Arabe, Portugalia, precum și Republica Moldova (în 
contextul participării la eveniment în format fizic 64% și respectiv la distanță 35,2% din respondenți). 

https://docs.google.com/forms/d/1MnHzPvgb4tkuEh0Y6HLRoe7ioaz-tu8RkYeRaEgkp-
g/edit#responses 

 
 

Concomitent BRD a inițiat și procesul logistic de  organizare a Zilelor Diasporei, care s-a propus să se 
desfășoare în perioada 19-20 august 2022, în format hibrid (online şi prezenţă fizică) la Palatul 
Republicii, precum și a demarat procedurile de achiziții, conform liniei bugetare 2403 - Susţinerea 
diasporei Republicii Moldova. 
 
Reieșind din faptul că evenimentul s-a desfășurat într-un format hibrid cu prezență fizică și transmis 
on-line pe pagina Facebook a Biroului relații cu diaspora și de Privesc.eu, impactul a fost mult mai 
mare comparativ cu edițiile precedente.  
 
Astfel, la deschiderea oficială a evenimentului au fost prezenți în sală 230 persoane dintre care 92 din 
diasporă, reprezentînd  19 țări: Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda, Bulgaria, Romania, SUA, Georgia, 
Portugalia, Belgia, Polonia, Irlanda, Iordania, Ungaria, Kazahstan, Canada, Liban, Kîrgîstan, Austria și 
respective la 20 august – au participat la activități în format fizic: 45 de participanți din  11 state –  Italia, 
Grecia, Kazahstan, Canada, Spania, Franța, Olanda, Irlanda, Austria, Romania și Republica Moldova. 

 
Deschiderea oficială a evenimentului a fost onorată de Președintele Republicii Moldova, Dna Maia 
SANDU. În mesajul său de salut, Maia Sandu a făcut apel către membrii diasporei să revină nu doar în 
vacanțe, dar și definitiv, pentru a fi alături de cei dragi: „Preluând bunele practici acumulate în țările 
unde v-ați stabilit, utilizând cunoștințele și contactele voastre, putem să schimbăm lucrurile în bine 
în Republica Moldova, împreună. Haideți să o facem pentru cei apropiați, pentru rudele, copiii și 
nepoții voștri, care vor avea astfel șansa să crească într-o țară în care vrei să trăiești”, a specificat 
președintele RM.  
 
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3662789977281145/ - 11.300 vizualizări 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3662789977281145/
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Reieșind din Agendă, au urmat trei sesiuni tematice:  

- Ce înseamnă Republica Moldova, țară candidată UE pentru diaspora?, prezidat de către: Nicu 
POPESCU, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

- Serviciile publice, accesibile la un click distanță, prezidat de Iurie ȚURCANU, Viceprim-ministru 
pentru Digitalizare; 

- Votul electronic, prezidat de Angelica CARAMAN, Președinta Comisiei Electorale Centrale 
Sesiunile s-au finalizat cu o rundă de întrebări/răspunsuri parvenite de la participanți, atît cei prezenți 
în sală cît și urmăritori ai evenimentului în format online. 

În cadrul acestei activități reprezentanții partenerilor de dezvoltare: Dna Vesna ROCH Directoare 
adjunctă a Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova, Dl. George-Paul ALBU, Coordonator 
Program Guvernanța Migrației, Organizația Internațională pentru Migrație în Republica Moldova, 
precum și Dna Dima AL-KHATIB, Reprezentantă rezidentă Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Republica Moldova au salutat participanții la eveniment și apreciat acest format de 
dialog între diaspora și Guvern, accentuînd importanța susținerii și implementării programelor 
destinate diasporei. 

În cadrul Zilelor Diasporei a fost amenajată o expoziție foto, care reflectă rezultatele implementării 
Programelor Biroului relații cu diaspora: 

- 10 ani a Programului Diasporă*Origini*Reveniri DOR; 

- Diaspora Engagement Hub; 

- Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3; 

- Activitatea asociațiilor de băștinași. 
 
Concomitent una din activități ,,Interest Corners” a fost asigurată de participarea cu expoziții a 
instituțiilor publice, partenerilor de dezvoltare  și asociațiilor diasporei :  

➢ Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului,  
➢ Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură/Ministerul Agriculturii,  
➢ Agenția Guvernare Electronică,  
➢ Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,  
➢ Comisia Electorală Centrală,  
➢ Serviciul Vamal,  
➢ Asociația Dacia Kazahstan,  
➢ Asociația româno-irlandeză,  
➢ Alianța asociației de băștinași,  
➢ Biroul relații cu diaspora,  
➢ Comunitatea Moldovenilor din Québec.  

 
Sesiunea a fost transmisă live și a fost urmărită de 3320 de persoane pe platformele facebook și 
privesc.eu. 
 
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1041550669844195/  - 3320 vizualizări 

Totodată, un interes viu și o deosebită curiozitate a trezit în rândul participanților atât din sală, cât și 
a celor din mediul online, atelierele de consolidare a capacităților și în mod special cele în care s-a 
vorbit despre activitatea asociațiilor diasporei, precum și promovarea produsului turistic al RM. La fel 
de captivantă a fost și sesiunea dedicată prezentării Alianței Naționale a Asociațiilor de Băștinași, care 
a adunat 3150 de participanți în format online. 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/741351406940131/   - 3150 vizualizări 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/5401948839898055/ - 2800 vizualizări 

Activitatea principală a zilei a reprezentat-o atelierul ,,Istorii de succes”, care a pus în prim plan 
istoriile diasporei implicați în proiecte de dezvoltare locală și filantropice în Republica Moldova sau 
peste hotare. Acțiunea a fost una caldă care a pus în prin plan reușitele acestor persoane care au 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1041550669844195/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/741351406940131/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/5401948839898055/
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împărtășit pe prispa casei, într-o atmosferă degajată istoriile lor, acestea servind drept inspirație și 
motivație pentru cei din sală și pentru cei ce urmăreau sesiunea online.  

Astfel, am fost onorați de cîțiva invitați: 

Natalia Bejan, director executiv, Moldova Startup Fundation. Cea care a deținut roluri de conducere 
în startupuri din China și Cehia, are o vastă experiență în management și consultanță, cu proiecte 
livrate în 15 țări, pentru instituții financiare din Europa și Asia. 

Ambrizie Țurcanu, stabilit în România, președinte a Ligii Studenților Originari din Republica Moldova, 
masterand în studii europene în București, expert de fonduri europene și Project manager Romanian 
Business Leader. 

Lidia Margoci, Directoare Mentor Me, stabilită în Moldova. Mentor Me este o comunitate vibrantă 
de 100+ mentori care ajută tinerii care au o dilemă referitor la studii, carieră și ii ghidează cu sfaturi 
și bune practici. Este și coordonatorul proiectului „Job Accelerator” este reprezentantul diasporei 
din Marea Britanie. 

Leonid Boaghe, migrant reîntors din Italia, la această etapă deține funcția de primar în 2 mandate 
a satului Sireț, r. Strășeni. Localitate care a beneficiat de programul de granturi oferit de BRD în 2 
ediții Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3. 

Irina Gușan, migrant reîntors, anterior membru al Asociației româno-irlandeză. 

Raisa Șpac, migrant reîntors, antreprenor în dezvoltare. 

Surpriza acestei sesiuni a fost quiz-ul „Descoperă Moldova” cu 3 premii: jocul de societate ,,Aici e 
Moldova”, gen trivia/Ce? Unde? Când? despre Republica Moldova, în utilitatea lui descoperi RM din 
perspectivă geografică, a personalităților notorii, geografie, culinărie etc. Quiz-ul a fost prezentat de 
unul din autorii acestui joc, Mariana Țurcan, care astăzi este consilier principal de stat al Prim-
ministrei responsabilă de domeniul tineret, domeniul social și diasporă. 

În context au fost adresate 3 întrebări, la care au răspuns: Raisa Șpac (Irlanda), Tatiana Solonari care 
a oferit cadoul unui reprezentant al diasporei utilizînd sloganul evenimentului ”Moldova țară mică 
cu inimă mare”.  
 
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/753884475823135/ - 2800 vizualizări. 

Iar după ce, participanții au depănat amintiri și au retrăit emoții pline de contraste, a urmat un 
program cultural, în cadrul căruia au evoluat artiștii din diaspora, care oriunde în lume s-ar afla 
promovează cultura și tradițiile naționale. 

La programul cultural au participat: 

Ala Mîndîcanu, cu piesa ,,Dorul de frați”, versurile aparținîndu-i, piesă fiind interpretată de Ion Rață. 
Dna Mîndîcanu este președintele Asociației ”Comunitatea Moldovenilor din Qubec” și probabil unul 
dintre cei mai activi membri ai diasporei noastre.  

Tatiana Anghel, cu piesele ,,Rupt din suflet” și ”Vin să te colind” versurile și repertoriul este propriu. 
Dna Anghel este membru al asociației ,,Gente Moldava”, Italia. 

Bogdan Cucinschi, cu piesa Basarabia, Bogdan este născut și locuiește în Grecia, originar din 
Republica Moldova, este participant a cîtorva ediții a Programului DOR. 

Olga Fadeeva-Bursuc, care a interpretat două piese în Kazahă, precum și din repertoriul Republicii 
Moldova ”In grădina lui Ion” și  ”Mulțumesc iubită mamă”. Olga face parte din generația a treia de 
migranți, bunica Olgă-i a fost deportată în Karaganda, unde a întemeiat o familie, este de menționat 
că Olga pentru prima dată a pășit pămîntul strămoșilor ei în cadrul acestui eveniment. Astăzi Olga 
este un membru activ al asociației moldo-române Dacii din Karaganda, Kazahstan. 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/753884475823135/
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Alexandru Urmasov, cu o piesa interpretată în Kazahă, precum și o piesă din repertoriul Republicii 
Moldova ,,Ioane Ioane”, membru activ asociației moldo-române Dacii din Karaganda, Kazahstan. 

Corina Diaconu, cu piesa ,,Familia”. Corina este participant la cîteva ediții a Programului Diasporă 
Origini Reveniri DOR. 

Mocănașii, ansamblu vocal folcloric de  bărbați, membrii ai colectivului sînt lucrători ai Școlii de 
muzică și a Casei de Cultură din s.Slobozia Mare - localitate parteneră în cadrul Programului DAR 1+3. 
Colectivul a fost format în anul 2007 și este inclus în Patrimoniul Cultural Imaterial UESCO cu colindă 
în ceată de bărbați. 
  
Impactul spectacolului a fost unul de amploare, astfel încât cei prezenți au încins o horă mare la final 
de eveniment. Spectacolul a fost spațiul de contribuție cu mândrie a celor din diasporă, astfel 
demonstrând dedicația și bucuria de păstrare a tradițiilor de acasă.  
 
Ceremonia festivă: https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1161761308018476/  - 
2600 vizualizări. 

Zilele Diasporei din acest an în  format hibrid a constituit un prilej de revenire la normalitate, după 
două ediții în care pandemia COVID ne-a ținut la distanță, s-a reușit într-un final să scurtăm distanțele 
și să ne apropiem de oamenii diasporei.  

În contextul evaluării evenimentului Biroul relații cu diaspora a transmis în adresa participanților un 
formular de evaluare a procesului de organizare și desfășurare a Zilelor Diasporei: 
https://docs.google.com/forms/d/1JFuqldgkOM2Xwk_qZaw-PgGa64w1KjSKbAAQ5GyxD_4/edit  
 
La formular au răspuns 18 respondenți din 7 state: Romania, Italia, Irlanda, Portugalia, Iordania, 
Republica Elenă, și Republica Moldova, care au evaluat evenimentul pozitiv după cum urmează: 

 

 
La aspecte slabe au fost relatate următoatrele: 

- Nu au fost; 

- Puțină diasporă în sală; 

- Implicarea mai multor voluntari în procesul de organizare; 

- Necesitatea de a implica mai activ reprezentanții diasporei (inclusiv celor recent 
reîntorși în țară) în cadrul sesiunilor de discuții cu oficialii, Ex. Împărtășirea istoriilor 
celor reîntorși în țară cu bune și rele: adaptare, sfaturi către cei ce vor să revină, 
încadrarea în câmpul muncii, dificultățile întâmpinate, întrebări către reprezentanții 
Guvernului. 
 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1161761308018476/
https://docs.google.com/forms/d/1JFuqldgkOM2Xwk_qZaw-PgGa64w1KjSKbAAQ5GyxD_4/edit
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Impresiile lăsate de eveniment: 

- Foarte bune; 

- Impresii de nedescris...de poveste...; 

- bine organizat, variat în expoziții; 

- Impresii frumoase datorita comunicării deschise care lasă gânduri de revenire, care ajuta la 
planificări și proiecte noi pentru țara noastră, posibilitatea de a prelua și implementa bunele practici 
acumulate în țara gazdă; 

- Atmosfera degajată, persoanele revenite de peste hotare erau binedispuse și cu sentimentul că 
oricând sunt așteptați să revină acasă în "țara lor mică, dar cu inimă mare"; 

- Impresiile sunt pozitive, a bucurat participarea tinerilor. Organizarea a fost la nivel, programul și 
prezentarea destul de bune; 

- Profesionalism, calitate, diversitate; 

- Am fost foarte impresionați de programul,, DOR '' la care au participat copiii, de evenimentele de 
Zilele Diasporei, de întâlnirile cu reprezentați ai ministerelor, corpului diplomatic și celor din sectorul 
public; 

- Foarte plăcut impresionați de activitatea Biroul Relații cu Diaspora și cu părerea de rău că tîrziu 
am aflat de existența acestuia; 

- Emoții pozitive; 

- Noi idei și personalități; 

- Plăcut să ne simțim așteptați acasă și necesari...; 

- Este un eveniment Super, în cadrul căruia avem posibilitatea să descoperim oportunități de a 
schimba în bine lucrurile de acasă; 

- Fiind prima dată la un astfel de eveniment, am rămas foarte impresionată şi "înaripată" în a mă 
implica şi mai mult în "creşterea țării". Sper să am onoarea să mai fiu invitată şi la alte evenimente 
organizate de BRD eu fiind activă şi cointeresată în dezvoltarea localtății mele de baştină; 

- Unele idei vizualizate în cadrul atelierelor, au fost prezentate deja la APL şi sper să fie puse în 
practică în satul meu, pe măsura posibilităților; 

- Mândria pentru cetățenii care promovează valorile neamului în alte părți ale lumii. 
 

 

Sugestii și propuneri: 
 

1. De continuat practica desfășurării evenimentului în format hibrid și în cadrul următoarelor 
ediții; 

2. Se propune inițierea procesului de organizare a evenimentului începînd cu trimestrul II, astfel 
în cît echipa de organizare să reușescă toate aspectele logistice, inclusiv aspectele legate de 
achiziții; 

3. Se impune asigurarea participării Prim-ministrului la eveniment; 
4. Se recomandă implicarea diasporei în procesul de organizare, reieșind din faptul că 

evenimentul este organizat pentru diasporă și în contextul asigurării unui dialog continuu 
între diasporă și guvern; 

5. Se recomandă ca ultima zi a evenimentului să fie doar un eveniment festiv în care am 
valorifica patrimoniul pe care îl avem în diasporă; 

6. Se recomandă ca toate activitățile/atelierele realizate în cadrul acestui eveniment să fie 
desfășurate doar în incinta spațiului evenimentului pentru a asigura prezența în sală a 
participanților; 

7. Promovarea evenimentului să se desfășoare o perioadă mai lungă de timp pentru a asigura 
o participare mai mare a diasporei; 
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8. De distribuit materiale promoționale, flyere ș.a. în ambasadele și  consulatele RM în 
străinătate, legate de eveniment; 

9. Agenda ZD să  fie axată prioritar pe evenimente culturale; 
10. Se sugerează ca diaspora să fie antrenată în calitate de moderatori ai evenimentului, edițiile 

anterioare au arătat că această practică este cea mai reușită, fapt ce pune în valoare 
potențialul uman al diasporei; 

11. Se recomandă ca atelierele tematice organizate în cadrul programului să fie organizate în 
cadrul unor pensiuni, acest lucru ar consolida relațiile dintre comunități/diasporă/participanți; 

12. Se sugerează preluarea cursului de formare a profesorilor de limbă română din diasporă în 
cadrul evenimentului; 

13. Se recomandă alocarea unui buget pentru APL care ar permite aducerea la eveniment a celor 
mai buni ambasadori din localitate stabiliți în diasporă. 

 
 

Organizarea și desfășurarea Zilelor diasporei la nivel local 
 

 

 Localitatea 

Perioada 
desfășurării 

Zilelor 
Diasporei 

Activitățile desfășurate 

1.  
Primăria s. Fundui, 
r-nul Glodeni 
 

15.08.22 Întâlnire la masa rotundă cu diaspora 

18.08.22 
Expoziție foto cu genericul Viața și 
activitatea diasporei 

21.08.22 
Expoziție gastronomică cu prezentarea 
bucatelor tradiționale  din țările diasporei 
Sărbătoarea diasporei, spectacol muzical 

2.  Primăria or. Călărași 
01.08.22 Lansare de carteVictoria Gutan 
11.08.22 Tărg/concert/expoziții 

3.  
Primăria 
s. Sipoteni, 
r-nul Călărași 

21.08.22 Întîlnure de suflet cu conaționalii plecați 
peste hotare. Concert/expoziții 

4.  
Primărias. Valcineț, 
r-nul Călărași 

21.08.22 
Valcineț – casa visurilor mele. Întîlnire cu 
diaspora. Program artistic. 

5.  
Primăria 
s. Hoginești, 
r-nul  Călărași 

28.08.22 
Diaspora Acasă. Concert, competiții 
sportive. 

6.  
 

Primăria 
s. Sărata Veche, 
r-nul Fălești 

01.08.22 
-06.08.22 

Tabata de vară pentru copii Vara cu sens 
acasă 
Ședința Asociației de Băștinași din sărata 
Veche 
Vizita muzeului satului și egustarea în 
beciul buneilor 

7.  Primăria or. Fălești 13.08.22 Șezătoare ,,Dor de casă și de neam,, 
Expoziție virtuală Noi sîntem Moldova 

8.  
Primăria 
s. Făleștii Noi, 
r-nul Fălești 

17.08.22 

Diaspora – DOR de casă (recital de poezii 
și cîntece, masă rotundă diaspora și 
locuitorii, prezentarea bucatelor 
tradiționale) 

9.  
Primăria 
s. Navîrneț, r-nul Fălești 

17.08.22 
Activități cu copii din diasporă. Jocuri 
distractive, expoziții de carte a poieților 
din RM 

21.08.22 Șezătoare ,,În vizită la bunica,, 
25.08.22 Concert dedicat diasporei. 

10.  
Primăria 
s. Bocani, 
r-nul Fălesti 

18.08.22 
Diaspora Dor de casă. Masă rotundă, 
program artistic. 

11.  
Primăria s. Hiliuți, 
r-nul Fălești 

Discuții on 
line cu 

diaspora 
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12.  
Primăria s. Călugăr 
r-nul Fălești 

18.08.22 Expoziție ,,Diaspora un dor de casă,, 

13.  
Primăria s. Horești 
r-nul Fălești 

19.08.22 
Masă rotundă ,,Diaspora – cu gîndul 
mereu spre casă,, 

14.  
Primăria s. Călinești 
r-nul Fălești 

19.08.22 
Masă rotundă. Dialog între persoanele 
plecate peste hotare și băștinașii din sat. 

15.  
Primăria 
s. Tătărauca Veche 
r-nul Soroca 

18.08.22 Expoziție foto ,,Tătărăucenii peste hotare,, 

20.08.22 Oră de suflet cu genericul ,,Amintiri din 
copilăria de altă dată,, 

16.  Primăria s. Teleșeu 
r-nul Orhei 

26.08.22 Concert ,,Cu dor de baștină,, 

17.  Primăria or. Rezina 
22.08.22 

Festivalul Național al Cîntecului 
haiducesc ,,Trec anii haiducului,, ediția V-
a 

23.08.22 Donare voluntară de sînge 

18.  Primăria s. Carahasani 
r-nul Ștefan Vodă 

20.08.22 Turneul ,,Cupa băștinașilor,, la mini fotbal 

19.  Primăria s. Palanca 
r-nul Ștefan Vodă 

27.02.22 Sărbătoarea diasporei ,,Palanca este 
acasă,, 

20.  Primăria s. Copceac 
r-nul Ștefna Vodă 

27.08.22 Atelier de lucru: implicarea diasporei în 
dezvoltarea locală 

21.  Primăria or. Strășeni 14.08.22 

- Iагmаrос 
- Expozilia meșterilor populari; - 
Рrоgrаm artistic 
- Activitali репtru copii; 
- Hora Diasporei. 

22.  
Primăria s. Codreanca 
r-nul Strășeni 28.08.22 Șezătoare ,,Diaspora alături de satul natal 

23.  
Primăria s. Tătărești 
r-nul Strășeni 27.08.22 

Expoziția meșterilor populari 
Program artisitic 

24.  Primăria s. Scoreni 
r-nul Strășeni 

10.08.22 

Organizarea unui master-class pentru 
pregătirea bucatelor vechi tradiționale 
împreună cu copii din 
diasporaOrganizarea expoziției de 
fotografii ,,Scorenii de altădată,, 

25.08.22 
Concurs de filme video ,,Vara la noi în 
sat,,Campanie ,,Ghiozdanul călător,, 

28.08.22 Ziua diasporei 2022 

25.  Primăria or. Nisporeni 

10.08.22 
27.08.22 

Expoziții de fotografii,, Aspecte ale vieții 
social culturale în Nisporeni sec.XX 

17.08.22 
Masă rotunda, discuții cu tematica ,,Nasc 
și la Nisporeni oameni,, 

10.08.22 
27.08.22 

Expoziție de artizanat ,,Tezaur de la 
bunica,, 
Expoziție de carte ,,Moldova – locuri, 
bucătărie, vin 

27.08.22 
Manifestare cultural artistică ,,Cu drag și 
dor de țara mea,, 

26.  
Primăria s. Tîrnova 
r-nul Edineț 10.08.22 

Întâlnirea reprezentanților diasporei la 
Primărie Vizită la muzeul din localitate. 
Dorul de casă în cîntec și dans, activitate 
artistică. La un pahar de vorbă cu bucate 
tradiționale și vin 

27.  
Primăria s. Hlinaia 
r-nul Edineț 14.08.22 

Atelier informativ ,,Consolidarea relațiilor, 
comunicarea și cooperarea celor de 
acasă  cu cei plecați peste hotare. 
Intilnirea tineretului cu diaspora. Dialog 
dintre diaspora restabilită acasă, care au 
investit in afaceri profitabile in satulul 
natal,, 
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28.  
Primăria s. Goleni 
r-nul Edineț 27.08.22 

Expoziție cu degustare a bucatelor 
tradiționale. La o cană de cafea cu 
băștinașii. Concert susținut de formația 
artistică GOLIANOCICA 

29.  
Primăria 
s. Badragii Noi 

14.08.22 

Masă rotunda ,,În sat la Badragii Noi,, 
Program artistic ,,Oricît n-ar fi în alte 
părți bine, e totuși cel mai bine la 
Badragi,, 

30.  Primăria s. Negurenii Vechi 
r-nul Ungheni 

17.08.22 Discuții ,, La sfat cu diaspora,, poezii, 
cîntece 

31.  Primăria s. Țighira 
r-nul Ungheni 

27.08.22 Seară de recreere ,,Pe ritm de dans 
româno-european,, 

32.  Primăria s. Coșești 
r-nul Ungheni 

28.08.22 Eveniment dedicate celor plecați de 
acasă ,,Sîntem un neam avem un grai,, 

33.  
Primăria s. Ciuciulea 
r-nul Glodeni 

21.08.22 
28.08.22 

Atelierul Internațional de sculptură în 
lemn II ediție 
Programe culturale și artistice 

34.  
Primăria s. Racovăț 
r-nul Soroca 

28.08.22 

Atelier informativ. 
Expoziție gastronomică cu degustare. 
Activitate distractivă ”Creăm harta, după 
cum ne-a purtat soarta”. 

35.  
Primăria s. Manta 
r-nul Cahul 15.08.22 

Zilele diasporei cu genericul ,,Acasă cu 
dor,, 

36.  Primăria or. Cimișlia 18.08.22 

Ședința băștinașilor din Cimișlia 
Expoziții de lucrări a copiilor din Tabara 
de vară 2022 
Vizita la muzeul orășenesc Cimișlia 
Retro disco în aer liber 

37.  
Primăria Petrești 
r-nul Ungheni 

13.08.22 
Masă rotundă ,,Vatra este cuibul în care 
ne alinăm graiul romanesc 

14.08.22 
Amenajarea fîntînii ,,Șoltoianu,, - bune 
practici de implicere a diasporei în 
activități din localitate 

38.  Primăria s. Cornești 
20.08.22 
31.08.22 

Atelier de promovare a tradițiilor 
Prezentarea videoul on line ,,Dor de casă 
și de sat,, 

39.  
Primăria s. Pîrlița 
r-nul Fălești 31.08.22 

Masă rotundă Vocea diasporei în 
dezbatere națională 
Ziua ușilor deschise la Muzeul de istorie și 
etnografie 
Expoziție gastronomică și de artizanat 
Spectacol muzical 

40.  Primăria s. Costiuleni 
08.08.22 
20.08.22 

Concurs desene Moldova este ACASă la 
bunei 

28.08.22 Ziua Diasporei 

41.  Primăria or. Drochia 26.08.22 
Zilelele Diasporei 
Program cultural artistic 

42.  
Primăria s. Sireți 
r-nul Strășeni 

24.08.22 
31.08.22 

Zilele diasporei cu genericul ,,O 
săptămîna mai aproape de bastina ta,, 

43.  
Primăria s. Logănești 
r-nul Hîncești 

24.08.22 
31.08.22 

Ziua Diasporei cu genericul ”Satul meu - 
vatră de dor” 

 
 

 
 
 
Anexe: 
1. Planul de acțiuni privind desfășurarea Zilelor Diasporei; 
2. Agenda Zilelor Diasporei; 
3. Vizualizări a evenimentului; 
4. Lista șefilor misiunilor diplomatice prezenți la deschiderea evenimentului 
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Plan de organizare a evenimentului Zilele Diasporei (ZD) 2022 

 

PRE-EVENIMENT 

Acțiune Subacțiune 
Instituție 

responsabilă 
Nivelul de realizare 

1. 
Inițierea 
procesului de 
organizare a 
Zilelor Diasporei 

1.1 Elaborarea NI privind 
organizarea ZD, specificarea 
necesităților de țin de 
organizarea evenimentului 
 

BRD 

Realizat 
Nr. 32-08-1387 
 din 13.07.2022 
 
 

1.2 Demararea procedurilor 
de achiziții 

BRD, Direcția 
achiziții 

Realizat 

1.3 
Adresare către APL de a 
organiza Zilelor Diasporei 
2022 în localitate  

BRD 
Realizat 
Nr.  32-08-7324  din 
26.07.2022 

2. Consultarea 
membrilor 
diasporei 
Republicii 
Moldova privind 
subiectele care 
vor fi abordate în 
cadrul ZD 

2.1  
Crearea unui chestionar, 
distribuirea și promovarea 
acestuia pe rețelele de 
socializare, prin intermediul 
APL și asociațiilor de 
băștinași 
 

 BRD 

Realizat 
https://docs.google.com/for
ms/u/1/d/1MnHzPvgb4tkuEh
0Y6HLRoe7ioaz-
tu8RkYeRaEgkp-
g/edit#responses 
 
Formular distribuit în 100 
grupuri facebook 

3. Organizarea 
unei ședințe de 
lucru cu 
partenerii de 
dezvoltare (OIM, 
SDC, MiDL) 

3.1  
Prezentarea chestionarului, 
identificarea subiectelor noi 
pentru agendă 
 

BRD Realizat  
Ședință online 

4. Convocarea 
Comitetului de 
Organizare a 
Zilelor Diasporei 
în conformitate 
cu HG nr. 
735/2016 

4.1 Stabilirea Agendei 
evenimentului 
Implicarea în procesul de 
organizare a instituțiilor 
responsabile, partenerilor de 
dezvoltare 

 

OPM, BRD, 
MAEIE, MECC, 
MSMPS, PRM, 
CEC etc 

Realizat 

4.2  
Lansarea Agendei ZD  
 

BRD Realizat 

 4.3  
Invitatarea instituților BRD Realizat 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1MnHzPvgb4tkuEh0Y6HLRoe7ioaz-tu8RkYeRaEgkp-g/edit#responses
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1MnHzPvgb4tkuEh0Y6HLRoe7ioaz-tu8RkYeRaEgkp-g/edit#responses
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1MnHzPvgb4tkuEh0Y6HLRoe7ioaz-tu8RkYeRaEgkp-g/edit#responses
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1MnHzPvgb4tkuEh0Y6HLRoe7ioaz-tu8RkYeRaEgkp-g/edit#responses
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1MnHzPvgb4tkuEh0Y6HLRoe7ioaz-tu8RkYeRaEgkp-g/edit#responses
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Anexa nr.  

Agenda Zilelor Diasporei 

Ora Activitate 

19 August (Vineri) 

Locație: Palatul Republicii  

(str. Maria Cebotari, 16, Chișinău) 

Moderatori: Ecaterina COVALI-CHEPTĂNARU 

Vadim CHEPTĂNARU 

12:30 Înregistrare 

Cafea de bun venit 

Expoziție de fotografie 

13:30 - 
14:00 

Deschiderea oficială 

Cuvânt de salut 

Maia SANDU, Președinta Republicii Moldova 

14:00 - 
15:00 

Intervenții tematice: 

Ce înseamnă Republica Moldova, țară candidată UE pentru diaspora? 

Nicu POPESCU, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

Serviciile publice, accesibile la un click distanță 

Iurie ȚURCANU, Viceprim-ministru pentru Digitalizare 

Votul electronic 

Angelica CARAMAN, Președinta Comisiei Electorale Centrale 

De vorbă cu Ambasadorii Republicii Moldova 
 

15:00 – 
15:20 

Partenerii de dezvoltare: 

Dna Vesna ROCH Directoare adjunct a Biroului de cooperare al Elveției în Republica 
Moldova 

Dl. George-Paul ALBU, Coordonator Program Guvernanța Migrației, Organizația 
Internațională pentru Migrație în Republica Moldova 

Dna Dima AL-KHATIB, Reprezentantă rezidentă Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Republica Moldova 

15:20 -
16:15 

Interest Corners + Coffee Break  
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20 August (Sâmbătă) 

Locație: Palatul Republicii  

(str. Maria Cebotari, 16, Chișinău) 
 

9:00 Atelier de consolidare a capacităților: „Activitatea asociațiilor diasporei pentru 
promovarea produsului turistic al Republicii Moldova” 

10:30 Pauză de cafea 

10:45 Atelier de consolidare a capacităților: „Sesiune de networking între asociațiile 
diasporale și cele de băștinași. Prezentarea Alianței Naționale a Asociațiilor de Băștinași” 
 

12:15 Prânz și socializare 

13:00 Diaspora. Istorii de succes 

Moderator: Ecaterina COVALI-CHEPTĂNARU 
 

16:00 
Cină și socializare 

16:30 Ceremonia festivă 

(Prestații artistice ale membrilor diasporei – punerea în valoare a talentelor din 
diaspora) 

Moderator: Vadim CHEPTĂNARU 

18:00 Închiderea evenimentului. Concluzii 

Moderator: Vadim CHEPTĂNARU 
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Anexa nr. 3 

Vizualizări 

Vizualizări Privesc.eu 

Eveniment Link Vizualizări 

Ziua 1 
Deschiderea oficială, 
Intervenții tematice, 

Parteneri de dezvoltare 

https://www.privesc.eu/arhiva/100281/Zilele-Diasporei-
2022--ziua---1 

488 
vizualizări 

48249 
afișări 

portaluri 

Ziua 1 Interest Corners 
https://www.privesc.eu/arhiva/100290/Zilele-Diasporei-

2022--Interest-Corners 

378 
vizualizări 

40168 
afișări 

portaluri 

Ziua 2 
Ateliere, Istorii de 
succes, Ceremonia 

festivă 

https://www.privesc.eu/arhiva/100282/Zilele-Diasporei-
2022--ziua---2 

186 
vizualizări 

50551 
afișări 

portaluri 
 

Vizualizări facebook.com 

Eveniment Link Vizualizări 

Deschiderea oficială https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/vi
deos/3662789977281145/  

11300 
vizualizări 

Impact 
3000 

Interest corners 
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/vi

deos/1041550669844195/ 

3320 
vizualizări 

Impact 512 

Atelier de consolidare a 
capacităților „Activitatea 

asociațiilor diasporei 
pentru promovarea 

produsului turistic al 
Republicii Moldova” 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/vi
deos/741351406940131/  

3150 
vizualizări 

Impact 
1350 

Atelier de consolidare a 
capacităților „Sesiune de 

networking 
între asociațiile 

diasporale și cele de 
băștinași. Prezentarea 

Alianței Naționale a 
Asociațiilor de Băștinași” 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/vi
deos/5401948839898055/  

2800 
vizualizări 

Impact 751 

Istorii de succes 
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/vi

deos/753884475823135/  

2800 / 
impact 

843 

Ceremonia festivă 
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/vi

deos/1161761308018476/ 

2600 / 
impact 

2100 

 

Actualizat 23.08.2022 

 

 

https://www.privesc.eu/arhiva/100281/Zilele-Diasporei-2022--ziua---1
https://www.privesc.eu/arhiva/100281/Zilele-Diasporei-2022--ziua---1
https://www.privesc.eu/arhiva/100290/Zilele-Diasporei-2022--Interest-Corners
https://www.privesc.eu/arhiva/100290/Zilele-Diasporei-2022--Interest-Corners
https://www.privesc.eu/arhiva/100282/Zilele-Diasporei-2022--ziua---2
https://www.privesc.eu/arhiva/100282/Zilele-Diasporei-2022--ziua---2
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3662789977281145/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3662789977281145/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1041550669844195/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1041550669844195/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/741351406940131/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/741351406940131/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/5401948839898055/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/5401948839898055/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/753884475823135/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/753884475823135/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1161761308018476/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/1161761308018476/
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Anexă: 

Lista Șefilor Misiunilor Diplomatice ale Republicii Moldova 
 

1 Dmitri Croitor Republica Turcia 

2 Igor Bodiu Republica Polonă 

3 Anatol Cebuc Republica Bulgaria 

4 Alexandru Codreanu Republica Cehia 

5 Alexei Cracan Republica Portugheză 

6 Andrian Roșa Republica Letonia 

7 Anatol Urecheanu Republica Italiană 

8 Larisa Miculeț Republica Irlanda 

9 Ion Stăvilă Republica Estonia 

10 Dumitru Braghiș Republica Populară Chineză 

11 Tatiana Molcean Confederația Elvețiană 

12 Oleg Țulea Republica Ungaria 

13 Dumitru Socolan Japonia 

14 Victor Chirilă România 

15 Aureliu Ciocoi Republica Federală Germania 

16 Corina Călugăru Republica Franceză 

17 Eugeniu Revenco Regatul Spaniei 

18 Valeriu Chiveri Ucraina 

19 Lilian Darii Federația Rusă 

20 Daniala Cujbă 
Reprezentanța Permanentă a RM pe lângă CoE, 
Strasbourg 

21 Viorel Cibotaru Regatul Belgiei 

22 Andrei Popov Republica Elenă 

23 Viorel Ursu Statele Unite ale Americii 

24 Mihaela Mocanu Republica Austria 

25 Liliana Guțan Regatul Suediei 

26 Sergiu Odainic Canada 

27 Iulian Grigoriță Statul Qatar 

28 Tatiana Pârvu Regatul Țărilor de Jos 

29 Angela Ponomariov Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

30 Victor Haruța Emiratele Arabe Unite 

31 Alexandr Roitman Statul Israel 


