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RAPORTUL DE ACTIVITATE 

al Biroului relații cu diaspora pentru anul 2020 
 

Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

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

 1.1 Monitorizarea 

implementării 

documentelor de 

politici (DMD) 

1.1.1. Modificarea 

Planului de acțiuni al 

Biroului pentru anul 

2020 din perspectiva 

includerii acțiunilor 

din Strategia Națională 

„Diaspora-2025” 

pentru anii 2020 

Plan aprobat și 

publicat pe pagina 

BRD 

Trim. III N. Zubco 

V. Sajin 

V. Donu 

Realizat. 

Plan de acțiuni al BRD modificat și aprobat de SGG 

și publicat pe pagina web BRD: 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attac

hments/plan_de_actiuni_brd_2020.pdf  

1.1.2. Validarea 

rezultatelor privind 

Raportul de 

monitorizare și 

evaluare a domeniului 

diasporă, migrație și 

dezvoltare în cadrul 

APC  

Rezultate 

prezentate în 

cadrul 

Comitetului 

interministerial în 

domeniul 

diasporei, 

migrației și 

dezvoltării 

Trim. IV N. Zubco Realizat. 

A fost elaborat, aprobat și publicat pe pagina web 

BRD „Implementarea cadrului de M&E 

participativă a politicilor în domeniul Diasporei 

Migrației și Dezvoltării și a abordării integrate în 

acest sens” - Raport de monitorizare și evaluare 

privind nivelul de implementare a politicii de stat în 

domeniul diasporei, migrației și dezvoltării în cadrul 

APC pentru perioada 2016-2019: 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attac

hments/raport_m_e_dmd_29.07.2020_def.pdf  

1.1.3. Monitorizarea 

realizării 

implementării 

Strategiei „Diaspora-

2025”    

 

Raport de 

implementare 

elaborat și 

prezentat/publicat 

pe pagina 

Biroului relații cu 

diaspora 

Trim. IV 

 

N. Zubco 

V. Donu 
În curs de realizare. 

Raportul este în curs de realizare, versiunea 

definitivată urmează a fi plasată pe pagina BRD, 

rubrica rapoarte. 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/plan_de_actiuni_brd_2020.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/plan_de_actiuni_brd_2020.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_m_e_dmd_29.07.2020_def.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_m_e_dmd_29.07.2020_def.pdf
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

1.1.4. Monitorizarea 

implementării Planului 

de acțiuni pentru anii 

2017-2020 privind 

(re)integrarea 

cetățenilor Republicii 

Moldova reîntorși de 

peste hotare 

Raport de 

implementare 

elaborat și 

prezentat/publicat 

pe pagina 

Biroului relații cu 

diaspora  

Trim. I-

IV 

 

N. Zubco 

R. Marcinschi 
Realizat. 

Raport pentru anul 2019 privind implementarea 

Planului de acțiuni privind (re)integrarea cetăţenilor 

RM reîntorşi de peste hotare, elaborat și publicat pe 

pagina web BRD: 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attac

hments/2019_raport_plan_724_11_mai_2020.pdf  

1.2. Conlucrarea cu 

APC și APL în 

vederea 

implementării 

mecanismului de 

coordonare a 

politicii de stat în 

domeniul diasporei, 

migrației și 

dezvoltării (DMD) 

1.2.1. Desfășurarea a 2 

ședințe ordinare a  

Comitetului 

interministerial și a  

2 ședințe a grupurilor 

de lucru în domeniul 

DMD 

2 ședințe ale 

Comitetului 

interministerial 

CIDMD 

organizate; 

2 ședințe ale 

grupului tehnic 

organizate 

Trim. II-

IV 

 

 

N. Zubco 

V. Sajin 

V. Donu 

D. Cucoș 

L. Vîrțan 

 

Realizat. 

2 ședințe ale Comitetului Diasporă, Migrație și 

Dezvoltare organizate  regional: 

- Ungheni, 27.02.2020 

- Cahul, 28.02.2020 

În cadrul ședințelor au fost organizate consultări  cu 

autoritățile publice locale privind  prioritățile de 

implicare a diasporei în dezvoltarea locală prin 

aplicarea la proiecte cum sunt Diaspora Acasă 

Reușește  

,,Dar 1+3” și Diaspora Engagement Hub ,,DEH”. 

1.2.2. Examinarea  

proiectelor de acte 

normative, inclusiv 

consultarea diasporei 

pe subiecte relevante 

pentru cetățenii RM 

stabiliți peste hotare 

Nr. avizelor 

întocmite  

Nr. proiectelor de 

acte normative 

consultate cu 

reprezentanții 

diasporei 

Trim. I-

IV 

N. Zubco 

V. Sajin 

V. Donu 

D. Cucoș 

L. Vîrțan 

 

Realizat. 

3 petiții legate de subiecte de interes pentru 

cetățenii RM stabiliți peste hotare examinate: 

- Activitatea Biroului relații cu diaspora, 

petiționar Galina Sajin, deputat în Parlamentul 

RM; 

- Suport în organizarea Casei de comerț 

,,Moldova”, orașul Bișkek, petiționar Vladimir 

Dudin, președintele diasporei din Republica 

Kîrgîză. 

- Includerea în pachetul TV al SA 

Moldtelecom în calitate de programe televizate în 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/2019_raport_plan_724_11_mai_2020.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/2019_raport_plan_724_11_mai_2020.pdf
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

țările UE, petiționar Andrei Țurcanu. 

 

3 consultări cu diaspora pe subiecte relevante 

pentru cetățenii RM stabiliți peste hotare dintre care 

2 pentru acte normative:  

- Analiza Cadrului legislativ-normativ privind 

instituirea Centrelor de plasament pentru bătrâni - 

întreprinderi cu scop lucrativ, prin contractarea unui 

consultant din diasporă. În rezultat, a fost elaborat 

un Raport cu propuneri consolidate privind 

ajustarea Regulamentului-cadru privind organizarea 

și funcționarea Centrului de plasament pentru 

persoane vârstnice, standardelor minime de calitate 

a serviciilor sociale prestate în cadrul Centrului de 

plasament pentru persoane vârstnice, precum și 

analiza aspectului economic-financiar. Raportul 

urmează a fi consultat cu MSMPS. 

- Consultarea publică a Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune 

pentru anii 2020-2021 privind implementarea 

Strategiei naționale „Diaspora-2025” a fost 

efectuată în perioada 05.03.2020-21.03.2020 

(http://brd.gov.md/ro/content/anunt-privind-

organizarea-consultarii-publice-proiectului-de-

hotarare-cu-privire-la). 

- Consultarea online privind noul Subprogram 

DEH pentru tineri a fost realizată cu participarea 

punctelor focale la nivel central și local pe 24 iunie 

2020 în cadrul sesiunii de instruire online Impactul 

migrației asupra dezvoltării în Republica Moldova. 

În rezultat, noul subprogram DEH a fost lansat. 

http://brd.gov.md/ro/content/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-proiectului-de-hotarare-cu-privire-la
http://brd.gov.md/ro/content/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-proiectului-de-hotarare-cu-privire-la
http://brd.gov.md/ro/content/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-proiectului-de-hotarare-cu-privire-la
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

 

6  acte normative examinate: 

- cu privire la aprobarea Regulamentului 

sanitar pentru taberele de odihnă și întremare a 

sănătății copiilor; 

- cu privire la modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcționarea, 

structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de 

Stat. 

- au fost înaintate propuneri privind 

modificarea Ghidului de aplicare la Programul 

DAR 1+3; 

- la proiectul hotărârii Guvernului pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 636/2019 cu 

privire la aprobarea Planului de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020-2023; 

- propuneri la Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu (2021-2023); 

- prezentarea informației cu privire la 

implementarea Programului de activitate a 

Guvernului. 

 

 

Obiectiv nr. 2. Asigurarea drepturilor diasporei și fortificarea dialogului între diaspora-țară/țară-diaspora 

2.1. Aprofundarea 

gradului de 

comunicare cu 

reprezentanții 

diasporei și 

identificarea 

2.1.1. Extinderea și 

implementarea 

programului 

”Guvernul mai 

aproape de tine în 

afara țării ”  

Program extins și 

implementat; 

3 ședințe 

organizate în 

cadrul 

programului 

Trim.II-

IV 

N. Zubco 

V. Sajin 

V. Donu 

D. Cucoș 

L. Vîrțan 

 

Realizat. 

Program extins pentru țări din Orientul Mijlociu, 

inclusiv cu utilizarea platformei Zoom. 

 

2 ședințe organizate: 
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

modalităților 

adiționale de 

asistență a 

concetățenilor aflați 

în străinătate. 

 

- În data de 23 iunie, BRD în cooperare cu 

Casa Națională de Asigurări Sociale a organizat o 

sesiune online cu diaspora. Au fost abordate aspecte 

de interes privind Acordurile internaționale în 

domeniul securității sociale încheiate de Republica 

Moldova cu alte state, implementarea acestora și 

perspectivele pe care le oferă pentru cetățenii RM 

aflați la muncă peste hotare. La sesiune au 

participat reprezentanți ai diasporei moldovenești 

din Turcia, Italia, Federația Rusă, Israel, Germania, 

Belgia, Cipru, Polonia, Austria, Kazahstan, Marea 

Britanie.  

 

- În data de 22 octombrie, BRD a organizat o 

sesiune online cu diaspora dintr-o serie de țări din 

Orientul Mijlociu, la care au fost invitați factori de 

decizie din cadrul unor ministere și instituții ale 

Republicii Moldova: MSMPS; MECC; Biroul 

Migrație și Azil; MAEIE; Cancelaria de Stat. 

Diaspora a fost reprezentată de cetățeni moldoveni 

stabiliți în Liban, Siria, Regatul Hașemit al 

Iordaniei, Emiratele Arabe Unite și Statul Qatar. La 

dialog au participat, de asemenea, și ambasadele 

țării noastre acreditate în Republica Turcia 

(acreditată prin cumul în Regatul Hașemit al 

Iordaniei și Republica Liban), în Emiratele Arabe 

Unite și în Statul Qatar. Dialogul a cuprins o gamă 

largă de subiecte de interes prioritar pentru cetățenii 

moldoveni stabiliți în țările respective: facilitarea 

perfectării documentelor de identitate și a altor acte, 

facilitarea comunicării cu instituțiile de stat din 
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

Republica Moldova și cu misiunile diplomatice, 

modalitățile de sprijin pentru păstrarea identității 

lingvistice și culturale, facilitarea perfectării 

documentelor pentru pensii sau facilități sociale. 

2.1.2. Inițierea 

procesului de 

cartografiere a 

asociațiilor 

din diasporă 

Cel puțin 70 de 

asociații din 

diasporă 

chestionate; 

Cel puțin 2 

asociații noi 

identificate 

Trim.I-

IV 

N. Zubco 

V. Sajin 

V. Donu 

L. Vîrțan 

 

Realizat. 

Studiu de Cartografiere a asociațiilor din diasporă 

realizat 

81 Asociații și grupuri de inițiativă din diasporă 

chestionate 

28 de interviuri aprofundate cu liderii AD și 

membrii acestora  

3 discuții de grup  și 10 interviuri cu emigranții 

moldoveni din diverse țări 

30 asociații ale diasporei noi identificate 

2.1.3. Actualizarea 

informațiilor 

distribuite prin 

intermediul paginilor 

web și a rețelelor de 

socializare 

 

Paginile web 

www.brd.gov.md; 

www.dor.md, și 

rețelele de 

socializare 

Facebook, Ok.ru, 

dedicate 

diasporei, 

actualizate zilnic 

Trim.I-

IV 

N. Zubco 

V. Donu 

L. Vîrțan 

 

Realizat. 

Informare prin intermediul paginilor: 

http://brd.gov.md/ro/press-releases; 

https://brd.gov.md/ru/press-releases 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspor

a/ 

https://ok.ru/profile/591571892507 

 https://dor.md 

 

1 compartiment nou creat pe pagina web pentru 

publicarea buletinelor informative 

 

2 compartimente funcționale create pe pagina de 

web în limba rusă 

2.1.4. Informarea 

societății civile privind 

activitatea Guvernului, 

1 buletin 

informativ cu 

privire la 

Trim.I-

IV 

N. Zubco 

V. Donu 

L. Vîrțan 

Realizat. 

106 comunicate de presă elaborate și diseminate 

prin intermediul rețelelor de socializare  

http://www.brd.gov.md/
http://www.dor.md/
http://brd.gov.md/ro/press-releases
https://brd.gov.md/ru/press-releases
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/
https://ok.ru/profile/591571892507
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

Cancelariei de Stat, 

BRD în domeniul 

diasporei, migrației și 

dezvoltării  

(comunicate de presă, 

buletine informative, 

anunțuri, apariții în 

presă)  

activitatea 

Guvernului, 

Cancelariei de 

Stat și BRD 

distribuit 

săptămânal 

 51 comunicate și informații promovate privind 

rezultatele obținute în cadrul proiectelor și 

programelor guvernamentale în domeniul diasporei 

31 de Buletine informative transmise săptămânal în 

adresa asociațiilor diasporei privind activitatea 

Guvernului, Cancelariei de Stat, a Biroului relații cu 

diaspora și activitățile organizate de către asociațiile 

diasporei în perioada de referință   

1 campanie de informare despre  Programul DOR; 

1 campanie de informare despre Zilele Diasporei. 

2.1.5.Acordarea 

asistenței la 

organizarea și 

desfășurarea acțiunilor 

culturale organizate cu 

prilejul sărbătorii 

Mărțișorului și 

Teatrului în străinătate 

Nr. de evenimente 

organizate cu 

implicarea BRD  

Trim.I-II N. Zubco 

V. Sajin 

 

Realizat parțial. 

Apel lansat către asociațiile diasporei/centrele 

educaționale privind completarea cu 

activitățile/evenimentele planificate pentru anul 

2020 

 

40 de solicitări din diasporă recepționate, oferit 

suport materiale promoționale și cărți 

 

2500 mărțișoare achiziționate și distribuite 

asociațiilor din diasporă prin intermediul 

ambasadelor, consulatelor și reprezentanțelor 

Republicii Moldova în străinătate 

 

Programul Teatrul în diasporă nu a aut loc, în 

legătură cu situația epidemiologică 

2.1.6. Promovarea pe 

plan național și 

internațional a 

evenimentelor 

100% evenimente 

organizate de 

către membrii 

diasporei RM 

Trim.I-

IV 

N. Zubco 

V. Sajin 

V. Donu 

D. Cucoș 

Realizat. 

95 evenimente,  istorii de succes ale diasporei 

promovate de BRD 
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

culturale, educaționale 

organizate de către 

membrii diasporei RM 

promovate pe 

pagina BRD și 

rețelele de 

socializare 

L. Vîrțan 

 

217 informații cu/ și pentru diasporă diseminate 

reprezentanților din diaspora 

 

 2.1.7. Crearea unei 

platforme 

digitale de comunicare 

și informare a 

diasporei 

Companie IT de 

creare a 

platformei 

selectată 

Trim.IV N. Zubco 

V. Sajin 

V. Donu 

D. Cucoș 

L. Vîrțan 

 

Realizat. 

Compania IT, pentru  elaborarea/programarea 

Platformei de comunicare și informare în domeniul 

Diasporei, Migrației și Dezvoltării, contractată 

 

2 ședințe de lucru online cu reprezentanții 

companiei IT  

 

Specificația tehnică elaborată 

 

Platforma urmează a fi lansată în trimestrul I, 2021 

Obiectiv nr. 3. Mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei 

și Obiectiv nr. 4. Implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova 

3.1 Consolidarea 

capacităților 

asociațiilor, 

comunităților și 

rețelelor de 

excelență din 

diasporă 

3.1.1. Implementarea 

Programului Diaspora 

Engagement Hub 

 

 

5 proiecte 

finanțate 

Trim.IV N. Zubco 

V. Donu 

D. Cucoș 

 

Realizat. 

Regulament DEH elaborat și aprobat de Comisia de 

evaluare și selectare a programului 

31 dosare total analizate și propuse Comisiei spre 

evaluare 

3 subprograme lansate 

10 proiecte finanțate, după cum urmează: 

 

- Reîntoarcerea profesională a diasporei (2 

granturi) – finanțate de Agenția Elvețiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare 

- Proiecte inovative ale diasporei (3 granturi) 

– finanțare de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare 

și Cooperare 
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

- Subprogram destinat tinerilor din diaspora 

(2 granturi) - finanțate din bugetul de stat, (3 

granturi) - finanțate de Agenția Elvețiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare  

3.1.2. Implementarea 

Programului 

„Diaspora Acasă 

Reușește DAR 1+3” 

Nr. de proiecte 

finanțate 

Trim. IV N. Zubco 

V. Sajin 

D. Cucoș 

 

Realizat. 

Programul guvernamental ,,Diaspora Acasă 

Reușește 1+3” implementat 

6 note informative către membrii Comitetului în 

vederea solicitării opiniei la unele probleme 

intervenite în procesul implementării proiectelor 

din cadrul Programului DAR 1+3 elaborate 

67 dosare examinate 

42 proiecte finanțate 

1 ședință de lucru ale Comitetului de evaluare și 

supraveghere a proiectelor, organizată 

4 procese-verbale ale Comitetului în perioada 

martie-decembrie întocmite 

oferite consultații APL-urilor câștigătoare atât la 

BRD cât și telefonic privind implementarea 

proiectelor 

4 sesiuni de instruire organizate privind 

implementarea proiectelor 

40 de rapoarte narative și financiare intermediare 

examinate 

Ghidul de aplicare la Programul DAR 1+3 

modificat 

 3.1.3.Organizarea și 

desfășurarea Zilelor 

Zilele Diasporei 

desfășurate, 

Trim.III N. Zubco 

V. Sajin 
Realizat. 

Zilele Diasporei organizate în perioada 21-23 
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

Diasporei și  

Programului DOR 

Programul DOR 

desfășurat 

V. Donu 

L. Vîrțan 

R. Marcinschi 

 

august 2020: 

- Concept elaborat, aprobat și publicat 

- cca 40.000 participanți direcți și indirecți 

- 12 activități organizate în cadrul evenimentului 

- Raport de monitorizare și organizare a Zilelor 

Diasporei elaborat, aprobat și publicat pe pagina 

Biroului: 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attac

hments/raport-brd-zd-2020_final-3.10.2020.pdf  

 

Programul Diasporă Origini Reveniri DOR 

desfășurat în perioada 10-19 august 2020:  

- Concept elaborat, coordonat aprobat și publicat  

- 138 de participanți direcți, 300 participanți 

indirecți 

- Raport de monitorizare și organizare a 

Programului elaborat și publicat: 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attac

hments/raport-dor-2020_final-3_octombrie-

2020.pdf  

 3.1.4. Organizarea 

cursului de predare a 

limbii române pentru 

profesorii Centrelor 

Educaționale din 

diasporă, acreditarea 

centrelor educaționale 

din diasporă 

1 curs organizat 

1 Centru 

Educațional 

acreditat 

Nr. de beneficiari 

ai cursului 

Trim.III N. Zubco 

V. Donu 

 

Realizat. 

Apel către Centrele Educaționale din Diasporă 

privind înregistrarea la programul de formare 

profesională lansat 

 

1 curs „Programul de formare a cadrelor didactice 

din Centrele educaționale din diasporă” organizat în 

august-octombrie 2020 

 

22 reprezentanți ai diasporei, grupurilor de inițiativă 

și a Centrelor Educaționale din diasporă, profesori 

https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport-brd-zd-2020_final-3.10.2020.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport-brd-zd-2020_final-3.10.2020.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport-dor-2020_final-3_octombrie-2020.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport-dor-2020_final-3_octombrie-2020.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport-dor-2020_final-3_octombrie-2020.pdf
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Acţiuni Sub-acţiuni  
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizar

e 

Responsabil 

Nivel de realizare*/Descriere succintă 

1 2 3 4 5 6 

de limbă română din 7 țări, beneficiari ai cursului 

 

1 ședință de lucru cu MECC privind modalitatea de 

acreditare a Centrelor Educaționale din diasporă. 

Procedura și criteriile urmează a fi definitivate. 

 

 

               Nadejda ZUBCO 
 

 

Şef Biroul relații cu diaspora  


