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Editorial
Din Dragoste Pentru Copii tindem să fim o punte de legătură între dias-
poră, țara natală și statul gazdă, să întețim comunicarea în limba maternă 
cu cei ce fac parte dintr-o națiune cu noi, să Vă informăm despre lucrurile 
utile și interesante ce țin de copii, activități, legislație, oportunități, etc. 

Să promovăm și să Vă vorbim vouă, celor mai mici, despre sărbătorile și 
tradițiile noastre frumoase, să nu uităm de identitatea națională indiferent 
de partea globului în care ne aflăm.

Toți moldovenii de pretutindeni, trebuie să ne bucurăm de drepturile funda-
mentale ce țin de păstrarea identității naționale – folosirea limbii materne, 
accesul la serviciul religios în limba română, accesul la informație, partici-
parea la viața socială, economică și culturală.

Să fim solidari și să avem spiritul comunitar dezvoltat, așa cum știm noi,  
moldovenii, să o facem frumos.  

Să ne străduim să citim cât mai mult, să nu ajungem să vorbim într-o limbă 
împestrițată, găsind cu greu cuvintele în limba română.

Cititorule, îți mulțumesc pentru că ai deschis această publicație și îți urez să 
o lecturezi cu plăcere!

Olesea Tanașciuc
Președinte Asociația “Pro Diaspora” Portugalia



Mulți știu că data de 1 Iunie este dedi-
cată prichindeilor și că se sărbătorește 
Ziua Internațională a Copilului – sărbă-
toare în care părinții își reamintesc cu 
nostalgie de propria copilărie, iar cei 
mici așteaptă tot felul de surprize, cado-
uri, baloane, jucării și dulciuri. Totodată, 
în țările unde se sărbătorește această 
zi, sunt organizate diverse festivități și 
distracții în aer liber, concursuri, vizite la 
muzee/teatre de copii, festivaluri, expo-
ziții, etc. O adevărată explozie de bucurii 
și zâmbete!
Alături de Moldova sau Portugalia, pe 
data de 1 Iunie serbează Ziua Copilului 
și următoarele țări:
Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Es-
tonia, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, 

Letonia, Lituania, România, Tadjikistan, 
Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Al-
bania, Angola, Benin, Bosnia și Herțe-
govina, Bulgaria, Cambodgia, Croația, 
Cuba, Cehia, Etiopia, Germania, Laos, 
Macedonia, Mongolia, Muntenegru, 
Mozambic, Polonia, Serbia, Slovenia, 
Tanzania, Yemen, China, Ecuador, Gui-
nea-Bissau, Macao, Capul Verde, Ango-
la și Vietnam.
Chiar dacă data de 1 iunie are un ca-
racter internațional și a fost adoptată 
de multe țări, există colțuri ale lumii în 
care Ziua Copilului se celebrează în alte 
perioade ale anului.
• În Argentina, de exemplu, Ziua Copi-
lului este celebrată în a doua duminică 
din august.

• În Spania – în a doua duminică din 
Mai.
• În Australia, se sărbătorește pe 20 
noiembrie. 
• În Africa Centrală (Congo, Camerun, 
Guineea Ecuatorială, Gabon, Chad, Re-
publica Central-Africană, São Tomé și 
Príncipe) Ziua Copilului este sărbătorită 
pe 25 decembrie.
• În Brazilia, e pe 12 octombrie.
• Ziua Copilului în Canada se celebrea-
ză pe 20 noiembrie. 
• În Japonia, sărbătoarea se desfășoa-
ră în două zile diferite: una pentru fete 
(3 martie) și alta pentru băieți (5 mai).
• În Turcia, pe 23 aprilie.

Elena Botnaru

în diferite
colțuri ale lumii

Ziua

Copilului
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Dacă te-ai săturat de destinații 
exotice şi te-ai hotărât să petreci 
o vacanță redescoperind locurile 
pitoreşti ale Moldovei, îți oferim 
posibilitatea de a descoperi câteva 
dintre ele chiar din impresiile unor 
tineri călători. 

Frumusețile Republicii Moldova nu pot 
fi numărate. Dealuri, văi, lacuri, păduri, 
mănăstiri, dar și vinării – toate atrag tu-
riștii de peste hotare, dar și moldovenii 
care au plecat la muncă în alte țări.  
Țara noastră este un amestec de spi-
ritualitate, cultură și istorie. Una dintre 
tinerele cărora le place să călătorească 
este Anişoara Castraveț. Tânăra care 
adoră călătoriile, ne-a spus cum au fost 
unele  momente de neuitat petrecute în 
locuri deosebite din Republica Moldo-
va: „Cotind sub pod, la intersecţia de 
la Orhei, şi mergând vreo zece km pe 
un drum bun, vedem cupole ce au cruci 
aurite, apoi putem observa şi peretele 
cu turnuri de pază. La un moment dat, 

ne oprim! Ieşim din maşină vrăjiţi! Mă-
năstirea Curchi, care figurează pe listele 
monumentelor de arhitectură UNESCO, 
este, după părerea mea, cel mai frumos 
loc din Republica Moldova. Este un loc 
duhovnicesc şi încărcat cu o energie 
infinită. În inima codrilor bătrâni, acolo 
unde predomină o linişte şi o curățenie 
nemaipomenită, vrăjit de peisajele pito-
reşti, uiți de toate problemele şi savu-
rezi adevărata frumusețe a naturii”.

Alexandru Gribincea a vizitat vinăria 
Mileștii Mici și ne-a împărtășit și nouă 
din ceea ce a văzut: „Am rămas im-
presionat de galeria subterană, parcă e 
un labirint, atât de măreț şi impunător. 
Dacă nu ştiați, sunt 200 de km de tune-
le de calcar, 55 km dintre ei fiind utilizați 
pentru depozitarea vinului. O raritate 
specifică este butoiul  împietrit solemn 
pe postamentul de la intrarea în com-
binat. Anume acest butoi, pe parcursul  
multor ani, a oferit forțele naturale ale 
stejarului minunatului vin "Cabernet". 

Tot acolo am aflat că acel complex de 
pivnițe de la Mileştii Mici este cel mai 
mare din Europa, iar eu pot să adaug că 
este şi cel mai frumos”.

Chiar dacă nu avem mare și nu ne pu-
tem delecta cu plăcerile ce ni le-ar pu-
tea oferi aceasta, Anastasia Cucuruz 
ne destăinuie că a descoperit raiul pe o 
plajă din Republica Moldova: „Cel mai 
frumos loc din Republica Moldova pe 
care l-am văzut este plaja de pe malul 
Nistrului, în Holercani. Pe timp de vară 
peisajul pare rupt din rai. Oamenii sunt 
foarte-foarte primitori, iar plaja pare 
ruptă de civilizație, perfectă pentru o 
evadare în natură”.

Cristian Foiu ne-a spus că nu ar tre-
bui să fie om în lume care să nu ajungă 
măcar o dată în viață la Orheiul Vechi: 
„Orheiul Vechi este o poveste! Carac-
terul pitoresc al văii este de o rară fru-
musețe şi de o originalitate deosebită. 
La fiecare pas sunt fortificații antice din 

Descoperă Moldova
din impresiile

unor tineri
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pamânt şi piatră, complexe rupestre sa-
crale subterane, alte vestigii străvechi 
care impresionează şi îl copleşesc pe 
orice vizitator care vine la Orheiul Vechi, 
lăsându-i o amintire extraordinară des-
pre locurile văzute”.

Dacă ai vrea să mergi în nordul ţării, vei 
redescoperi traiul oamenilor și legătura 
acestora strânsă cu natura. O destinație 
pe care Andreea-Elena Vlad ne pro-
pune să o vizităm este Cetatea Sorocii: 
„Mie îmi place tare mult să merg acolo, 
am impresia că mă teleportez în trecut. 
Pentru mine această destinație are o 
valoare incontestabilă, mai ales dacă 
luăm în considerare faptul că e unica 
cetate rămasă pe teritoriul Republicii 
Moldova, şi la care putem ajunge foarte 
uşor. Pe de altă parte, mai are ea o im-
portanță, e un simbol al rezistenței pen-
tru că e acolo de sute de ani, la hotar. 
De asemenea, nici frumusețile din jur 
nu le putem neglija, Nistrul cu apa sa 
cristalină, Lumânarea  Recunoştinţei şi 
mănăstirea Cosăuţi”.

Tot o Rezervație Naturală din Republi-
ca Moldova de o frumusețe rară, este 
Rezervația Codri. Gabriela Doibani 
ne îndeamnă să mergem să savurăm 
din frumusețea acelor locuri. „Moldova 
ne poate surprinde şi o poate face în 
mod plăcut. Câți dintre voi ați mers pe 
traseul Chişinău-Leuşeni? Și câți dintre 
voi ştiți de faptul că această porțiune de 
drum trece pe teritoriul Rezervației Co-
drii? Rezervația ştiințifică „Codrii” este 
cea mai veche din Moldova. Pe teritoriul 
rezervației cresc diferite  specii de plan-
te protejate, care reprezintă  jumătate 
din flora Republicii Moldova. Cei mai 
mulți dintre copaci sunt stejari înalți şi 
fagi. Rezervația, de asemenea, include 
şi un muzeu, unde recomand tuturor să 
ajungă.”

Lui Artiom Neaga îi plac călătoriile și 
chiar dacă lucrează în domeniu și are 
posibilitatea să călătorească mult peste 
hotarele țării, ne-a spus că Moldova l-a 
surprins: „Uneori mă mustră conştiința 

că într-o țărişoară atât de mică n-am 
reuşit să văd tot. Am reuşit să văd multe 
locuri, dar mereu  descopăr câte ceva 
nou. La fel a fost şi acum un an. Auzi-
sem de Peştera Surprizelor, dar nicio-
dată nu fusesem acolo, aşa am decis 
să bifez încă un loc. Peştera Surprizelor  
este situată pe malul drept al Nistrului, 
la o distanță de 2 km nord-est de oraşul 
Criuleni şi la circa 40 km depărtare de 

Chişinău şi are o lungime de 1700m. 
Este locul perfect unde îți poți combina 
abilitățile, simțurile şi, de ce nu, să-ți în-
frunți frica. Deşi este strâmtă, poți găsi 
şi locuri mai spațioase, sunt 4 săli, una 
din ele se numeşte  ,,Sala Cinemato-
grafului”.

Mihaela Bucatari, voluntară la Centrul 
Media pentru Tineri, Chișinău
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Potrivit informațiilor Ministerului Afacerilor Externe și 
Integrării Europene al Republicii Moldova, minorii au  
dreptul de a ieși și de a intra în Republica Moldova 
doar  însoţiţi de unul din părinţi, de reprezentanţii lor 
legali  sau  de  un însoţitor,  desemnat  prin  declaraţia 
reprezentantului legal, autentificată notarial. În decla-
raţie va fi indicat scopul călătoriei, durata de ședere și 
ţara de destinaţie.

Reprezentant legal este persoana desemnată, po-
trivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească 
obligaţiile părintești faţă de copil până la atingerea 
majoratului.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze 
în străinătate, este necesară declaraţia de consimţă-
mânt a ambilor părinţi, legalizată notarial. Atunci când 
părinţii nu sunt reprezentanţii legali ai copilului, va fi 
prezentată declaraţia de consimţământ depusă de 
reprezentanţii legali, exprimată prin decizia autorităţii 
tutelare.

Persoanele care au încheiat căsătoria legală până 
la împlinirea vârstei de 18 ani pot ieși/intra  în Repu-
blica Moldova fără declaraţia reprezentanţilor legali.

Autorităţile de frontieră vor permite ieșirea din ţară 
a cetăţenilor minori, însoţiţi de o persoană adultă în 
următoarele cazuri:
a. minorul este înscris în pașaportul unuia dintre pă-

rinţi și călătorește în străinătate însoţit de cel puţin 
un părinte;

b. minorul este titular al unui pașaport individual și 
călătorește în străinătate însoţit de cel puţin un pă-
rinte;

c. minorul este titular al unui pașaport individual 
si călătorește însoţit de o altă persoană fizică. În 
această condiţie, persoana însoţitoare va prezenta 
următoarele:

• declaraţia unuia dintre părinţi sau a reprezentantu-
lui legal prin care va fi exprimat acordul de însoţire a 
copilului în statul de destinaţie, vor fi prezentate peri-
oada de ședere și datele de identitate ale însoţitorului.

ATENŢIE!!!: Certificatul de naștere nu poate fi folosit 
ca document de călătorie.

Condițiile de călătorie
cu copiii minori
în și din Republica Moldova

tel.:  282 498 633
mob.: 966 040 987

Portimao

Aeroport Lisabona
tel.:  218 446 408

mob.: 964 957 297

Faro
tel.:   289 813 132

mob.:  968 952 622
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VOOS PARA TODOS OS DESTINOS!

C=l=torii  Hoteluri  Turism

Viagens   Hotelaria   Turismo

www.davia-travel.com
geral@davia-travel.com

BILETE DE AVION }N TOATE DIREC|IILE!
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Alocația familială
în Portugalia
Abono de Família

Drepturi
şi oportunități

CE ESTE?
Alocația familială este o sumă, plătită  
lunar, care are ca scop să ajute familiile 
pentru susținerea și educarea copiilor.

Cine are dreptul la ALOCAȚIA DE 
FAMILIE?
Pot beneficia de alocația familială toți 
copiii și tinerii de până la 16 ani, re-
zidenți în Portugalia, care nu sunt an-
gajați și care îndeplinesc următoarele 
condiții:
• Nu  dispun de patrimoniu (conturi ban-
care, acțiuni, fonduri de investiții, etc.), 
a căror valoare depășește 100,612.80 
€ la data depunerii cererii.
• Nu au venituri mai mari decât  ca-
tegoria a treia de remunerare (3.º es-
calão).
De la 16 ani, alocația este oferită în 
mod exclusiv pentru persoane cu han-
dicap și studenților care frecventează 
instituții de învățământ.

NIVELURILE DE VENITURI
În Portugalia există patru niveluri de 
venituri/remunerare, unde doar cei din 
categoria a 4-a nu au dreptul de a primi 
alocație familială.
Pentru a determina nivelul, este nece-
sară calcularea venitului de referință 
al familiei, luând în considerare venitul 

întregii gospodării. Această valoare este 
apoi împărțită la numărul de copii/tineri 
din familie care au dreptul la alocație, 
plus unu. 
De exemplu, în cazul în care există doi 
copii, se va împărți la trei. Suma obți-
nută se introduce în categoriile de ve-
nituri stabilite pe baza ratei de referință 
a ajutorului social (IAS – Indexante dos 
Apoios Sociais).

MAJORARE
Înafară de aceasta, 
pentru a cunoaște 
suma pe care 
o veți primi ca 
alocație de fa-
milie, este ne-
cesar să se ia în 
considerare majo-
rările existente. Astfel, 
alocația familială pentru 
copiii cu vârste între 12 și 36 
de luni, este majorată de două ori pen-
tru fiecare familie cu doi copii și de trei 
ori pentru familiile care au trei sau mai 
mulți copii. Familiile monoparentale au 
un adaos de 35% din creșterea valorii 
subvenției.

ALOCAȚIA FAMILIALĂ ÎN 2016
Prestația pentru copii în 2016 aduce 

beneficii pentru familiile care au drep-
tul la acest sprijin. Decretul-lege Nr. 
2/2016 a adus o majorare a alocației 
familiale (precum și a alocațiilor pentru 
sarcină și familii monoparenatale). Or-
dinul Nr. 11-A/2016 definește valorile 
alocației de familie în 2016.
Majorările conform nivelurilor de venit:
Nivel 1: 3,5% - ridicându-se  la 145.69 
€/lunar (pentru copiii cu vârsta mai 
mică de 12 luni) sau € 36.42 (vârsta 

peste 12 luni).
 Nivel 2: 3% - ridicându-se 

la 119.66 €/
lunar (pentru 
copiii cu vârsta 

mai mică de 12 
luni) sau € 29.92 

(vârsta peste 12 luni).
Nivel 3: 2% - ridicân-

du-se la 94.14 €/lunar 
(pentru copiii cu vârsta mai 
mică de 12 luni) sau 27,07 € 

(vârsta peste 12 luni).

MAJORAREA ALOCAȚIEI PENTRU 
FAMILIILE MONOPARENTALE
Alocația familială pentru părinții singuri 
a suportat în 2016 o creștere de la 
20% la 35%.

Olesea Tanașciuc

VALOAREA ALOCAȚIEI FAMILIALE ÎN 2016 PER COPIL/TÂNĂR

Nivele
Vârsta egală sau 

inferioară a 12 luni

Vârsta între 12 şi 36 luni

1 Copil 2 Copii
3 sau mai mulți 

copii
1º 145,69€ 36,42€ 72,84€ 109,26€
2º 119,66€ 29,92€ 59,84€ 89,76€
3º 94,14€ 27,07€ 54,14€ 81,21€

PORTUGALIA



Școala Parohială Faro și-a redeschis 
larg ușile și și-a reînceput activitățile 
deja al 6-lea an consecutiv. De data 
aceasta, în școală nouă, în local nou, 
destinat Centrului Parohial Ortodox din 
Algarve – un local ce v-a deveni, cu si-
guranță, o a doua casă pentru întreaga 
comunitate ortodoxă din Algarve, Por-
tugalia.

Localul este prevăzut să adăpostească 
mai multe inițiative și activități ale co-
munităților de moldoveni, ruși, ucrai-
neni, georgieni și altele.

Pe data de 13 martie 2016, reprezen-
tanți ai acestor comunități, creștini or-
todocși, s-au adunat împreună pentru 
a-și împărtăși marea bucurie. 

La festivitatea de deschidere oficială a 
noului sediu au fost prezenți Ambasa-
dorul Republicii Moldova în Portugalia, 
dl Dumitru Socolan, primarul orașului 

Școala Parohială Faro

Loulé, Dr. Vitor Aleixo, precum și repre-
zentanți ai Autorităților locale.

Sărbătoarea s-a început cu slujba de 
sfințire a locașului de către Preoții Ioan 

Gherbovețchi și Alexandru Torik, apoi a 
urmat partea festivă care s-a încheiat 
cu o masă frățească ce a adunat la un 
loc și mic și mare.

Olesea Tanașciuc

Moştenire
culturală

PORTUGALIA



Pe 14 februarie 2016,  
când s-ar fi împlinit 81 
de ani de la nașterea 
poetului național Gri-
gore Vieru, Asociația 
Culturală a Imigranților 
Moldoveni “MIORIȚA” 
din or. Barreiro, a orga-
nizat o lecție deschisă 
dedicată Marelui Poet 
al Neamului.
“In Memoriam, Grigore 
Vieru – Floarea din lu-
mină” – așa s-a intitu-
lat evenimentul care a 
adunat copiii Clubului Literar-dramatic 
“Moștenitorii” al Asociaţiei, alături de 
părinții lor și de buneii care au venit în 
vizită în Portugalia.
Organizatorii, îmbrăcați în alb și negru, 

cu panglica tricolorului 
în piept, au împodobit 
mesele cu flori, can-
dele și lumânări, au 
așternut covoare țără-
nești, țesute de bunici, 
și s-au așezat grămă-
joară în jurul portretului 
poetului.
Au recitat poezii despre 
mamă, grai, casă pă-
rintească, neam, glie, 
pâine, limbă și au cân-
tat cântece pe versurile 
lui Grigore Vieru, iar în 

încheiere, copiii au primit în dar câte o 
ALBINUȚĂ – cea care a fost, în copilă-
rie, cartea de căpătâi a multor generaţii.

Olesea Tanașciuc

Statuia lui 
Lucian Blaga 
în oraşul Estoril, 
Portugalia
Poetul și filosoful român Lucian Blaga 
are un monument în inima orașului 
portughez Estoril. Statuia marelui poet, 
care a fost vreme de un an ambasador 
la Lisabona, este așezată cu faţa spre 
ocean, lângă renumitul Hotel Palácio 
Estoril, unul dintre cele mai prestigioase 
din Europa.

In Memoriam,
Grigore Vieru,
în Portugalia
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Olga ŢĂRANU,
Psiholog

+(351) 968 905 795
olga.taranu75@gmail.com

Identitatea moldovenilor
din străinătate

“Este nevoie de un sat întreg pentru a 
crește un copil”, spune un vechi și înțe-
lept proverb african. Știm că proverbele 
sunt o expresie a experienței și înțelep-
ciunii acumulate de-a lungul timpului 
de către străbunei, bunei și părinți. 
Deci, care este mesajul acestui pro-
verb? Cert este că pentru a crește și 
educa un copil sănătos, este nevoie de 
părinți, familie, neam, școală și societa-
te în general. 
Părinții sunt cei doi piloni importanți 
pentru creșterea și educarea unui copil. 
Ei sunt sursa ce-l alimentează, prote-

jează și educă. În același timp, buneii 
participă și ei la educație cu multă dra-
goste, susținere,  pilde și povestiri, rolul 
cărora este de neînlocuit în dezvoltarea 
sănătoasă și armonioasă a copilului. 
Copilul are nevoie de grupul social 
compus din familie,  rude,  prieteni, 
comunitate. Doar așa ei învață regulile 
comunicării eficiente, comportamen-
tul adecvat în diferite situații din viață, 
exemple demne de urmat, norme și va-
lori. Grupul social îi oferă suport, apar-
tenență și continuitate.
Prin ce se definește o ființă umană? O 
ființă umană se definește prin compor-
tament, atitudine și valori personale. 
Toate acestea pot fi învățate de la pă-
rinți și bunei, apoi cultivate și șlefuite 
de noi înșine.
În diasporă observăm cele mai multe 
familii compuse doar din părinți și copii. 
În cele mai fericite cazuri sunt și bune-
ii aproape, dar puține familii au acest 

noroc. Noi a trebuit să alegem între a 
rămâne sau a pleca departe de pămân-
tul natal și de neamul nostru. Am ales 
să plecăm pentru a oferi condiții mai 
bune condiții de trai copiilor noștri, sa-
crificând cu dragostea, atașamentul și 
dorul de părinți, bunei, rude, prieteni și 
vecini. Împreună cu ei suntem un neam, 
cu limbă, cu tradiții  și cu obiceiuri fru-
moase. Să ne străduim să le păstrăm 
cu sfințenie și să le transmitem mai de-
parte copiilor și nepoților noștri oriunde 
ne-am afla. Să participăm la evenimen-
tele din comunitate, să ne cunoaștem 
arborele genealogic, să ne ne vizităm 
reciproc cât mai des și să ținem mereu 
legătura cu cei apropiați prin telefon, 
skype sau alte mijloace. Astfel, vom 
păstra firul viu al iubirii, valorilor, tradiți-
ilor, bunurilor, experiențelor și credinței 
neamului moldovenesc, rămânând mai 
întregi ca oameni și neam, mai puter-
nici și mai frumoși. 

Conform datelor recensământului, 
în 2001 numărul de rezidenți cu 
cetățenie moldovenească a fost 
de 2.984.

Datele statistice referitoare la mi-
granții moldoveni în Portugalia relevă 
tendința de descreștere a numărului 
acestora, de la 20.773 migranți mol-
doveni în anul 2009, la 15.641 în anul 
2010 și 10.475 în anul 2011. Descreș-
terea numărului moldovenilor migranți 
a fost determinată de faptul că mulți 
dintre ei au primit cetățenia portugheză.

Peste 6.000 de moldoveni au obținut 
cetățenie portugheză, în perioada anilor 
2009-2011.

Repartizarea migranților Republicii 
Moldova, după gen, relevă numărul 
mai mare al bărbaților, în comparație 
cu al femeilor (în anul 2010 – 8.310 
bărbați și 7.331 femei, iar în anul 2011 
– 7.064, bărbați și 6.540 femei).

Numărul moldovenilor cu statut ire-
gular în această țară este estimat la 
aproximativ 1.000 de persoane.

Conform  Direcției Generale de Edu-
cație și Știință (DGEEC), în anul de studii 

2012/2013, în instituțiile de învățământ 
primar și secundar public din Portugalia 
continentală erau înmatriculați 46.338 de 
elevi de naționalitate străină, înregistrând 
o descreștere cu circa 13.000 de elevi 
comparativ cu anul școlar 2007/2008. 

În sistemul de învățământ portughez 
își fac studiile 2.525 de copii cu cetățe-
nia Republicii Moldova. 

Conform datelor Recensământului 
din 2011, în Portugalia locuiesc peste 
2512 de persoane cu cetățenia Repu-
blicii Moldova cu vârsta sub 18 ani.

Olesea Tanașciuc

Date statistice privind
migranții moldoveni în Portugalia
Cum a evoluat în ultimii 10-15 ani numărul migranților moldoveni?

Drepturi
şi oportunități

Sfatul
specialistului
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AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN REPUBLICA PORTUGHEZĂ
Adresa: Rua Gonçalo Velho Cabral nr.31. e 31A,
1400-188 Lisboa, Portugal 
Tel. +351-213.009.060/62/64/65/66
Fax +351-213.009.067
E-mail: lisabona@mfa.md

Telefon pentru situaţii de urgenţă: +351965726282 - Acest număr poate fi apelat doar pentru situaţii de urgenţă. În ca-
tegoria acestor situaţii se încadrează accidentele, decesele, calamităţile și alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. 
La acest număr NU se fac programări și NU se furnizează informaţii consulare de ordin general. Cetăţenii care nu se 
află în situaţii într-adevăr grave, sunt rugaţi să nu apeleze acest număr.

Parohii ortodoxe
din Portugalia

LISABONA
Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” 
Paroh: pr. Andrei Ciobanu
Adresa: Igreja de São Felix de Chelas, 
Largo de Chelas (Arquivo Geral do 
Exercito), 1900-159 Lisboa
Mobil +351-969.712.865
E-mail: presbiter78@gmail.com

PORTO
Parohia „Sfinţilor noi mucenici” 
Paroh: pr. Alexandru Piskunov 
Adresa: Rua Alexandre Herculano 97, 
4000-054 Porto (aproape de Praça da 
Batalha)
Mobil +351-962.267.290
E-mail: ypogorel@fc.up.pt

ELVAS
Preot: Oleg Chiaburu 
Adresa: capela São Lourenço
Mobil +351-968.869.970

FARO
Parohia „Sf. Xenia de Petersburg” 
Paroh: protoiereul Ioan Gherboveţchi 
Adresa: Rua General Teofilo da 
Trindade  (capela din faţa hotelului 
«Dom Bernardo»)
Mobil +351-967.383.330
E-mail: gherbovetchi@gmail.com; 
pr.ioan@mail.ru

SETUBAL
Parohia „Sf. Apostol Andrei”
Paroh: protoiereul Oleg Chiaburu.
Adresa: Rua Professor Bento Jesus 
Caraças, 77 Igreja Nossa Senhora da 
Conceição
Mobil +351-968.869.970

CASCAIS
Parohia „Sf. Ioan Gură de Aur”
Paroh: protoiereul Ioan Gherbovețchi 
Slujitor: egumen Petru Pruteanu 

Adresa: Travessa da Conceição (capela 
alături de hotelul «Albatroz»)
Mobil +351-962.806.000 (egumen)
Mobil +351-967.383.330 (protoiereu)
E-mail: ierompetru@gmail.com

LAGOS
Responsabil: egumenul Petru Pruteanu 
Adresa:  Igreja da Nossa Senhora dos 
Aflitos (E.N.125 lângă aerodrom)
Mobil +351-962.806.000 (egumen)

MADEIRA (FUNCHAL) 
Parohia „Sf. Spiridon al 
Trimitundiei”
Slujbele se săvârșesc periodic de către 
prot. Ioan Gherboveţchi și egumenul 
Petru Pruteanu.
Adresa: capela Santa Catarina din 
parcul Santa Catarina.
Mobil +351-967.383.330

Informații
utile

PORTUGALIA



La Padova, Biserica „Nașterea Maicii 
Domnului” este un locaș unde moldo-
venii își capătă liniștea sufletească, își 
mai alină dorul de casă, iar copiii lor 
află de unde li se trag rădăcinile. Ast-
fel, copiii din această parohie, păstori-
tă cu mare evlavie și dăruire de către 
părintele Vasile Șestovschi, au marea 
oportunitate să învețe cântând și să 
cânte învățând. Acest grup de copii se 
reunește în corul cu numele sugestiv 
„Clopoțeii de argint”, sub conducerea 
profesorilor de muzică Lucia Păduraru 
și Constantin Prodan. Ei au deja la activ 
concerte prezentate atât în cadrul bise-
ricii, cu ocazia sărbătorilor de peste an, 
cât și în afara ei, la sărbători organizate 
de către italieni. 

Adesea, în iunie copiii sunt invitați la 
biblioteca din Limena, provincia Pado-
va, la tradiționala serată literar-muzica-
lă dedicată solstițiului de vară. Acolo ei 
prezintă recitaluri de cântece și poezii 
cu genericul „Primăvara și Mărțișorul”, 
aducând, totodată, și un elogiu poetului 
dramaturg Vasile Alecsandri. 

La Roma, a fost organizată o sărbătoare 
internațională de binefacere „Kids Day”, 
dedicată tuturor copiilor, care a avut ca 
scop colectare de fonduri pentru orfe-
linatul din satul Cărpineni, raionul Hîn-
cești din  Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat de către 
Ludmila Posileţcaia, Galia Sava, Miha-
ela Mitruţ cu suportul asociaţiilor „A 
Casa” și „Salvamamme Salvabebe”.

O iniţiativă binevenită pentru cei 
74 de copii din internat, pentru care 

orice ajutor este important. S-au co-
lectat jucării, hăinuţe și alte bunuri 
care au fost transmise micuților ce 
au o copilărie mai puţin fericită. Cu 
banii adunaţi a fost posibilă reparaţia 
terenului de joacă al școlii-internat 
din Cărpineni.

Corul de copii de la Parohia ortodoxă 
română „Înălțarea Sfintei Cruci” a cân-
tat și a recitat poezii în limbile română 
și italiană.

Galia Sava, Roma

PADOVA

ROMA

De sărbătorile de iarnă, la serata li-
terară „Natale con noi”, organizată de 
aceeași bibliotecă, corul „Clopoțeii de 
argint”, a bucurat publicul cu colinde 
tradiționale moldovenești, Capra, Stea-
ua, acompaniați la acordeon și fluier 
de către dl Constantin Prodan, reușind 

astfel să transmită celor din sală atmo-
sfera sărbătorilor noastre de iarnă.

E de menționat faptul că părintele 
paroh organizează Școala Duminica-
lă pentru copiii doritori să afle despre 
învățătura creștin-ortodoxă. Pe aceas-
tă cale, sunt îndemnați toți cei care 
doresc să cunoască frumosul și utilul, 
să se alăture copiilor din comunitatea 
de pe lângă Biserica „Nașterea Mai-
cii Domnului”, așa  încât ceata micilor 
moldoveni din diasporă să crească atât 
în număr, cât și în putere!

Cristina Blanaru, Padova
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În Italia, Alocaţia de stat pentru copii 
depinde de venitul familial lunar și se 
încadrează între 126 și 258 de Euro/
lunar. 

Pe lângă cuantumul veniturilor fami-
liale, alocația variază și în funcție de 
membrii familiei. 

De exemplu, în cazul unei familii for-
mate din doi părinți și un copil, cu un 
venit anual de aproximativ 15.000 de 
Euro, valoarea lunară a alocației este 
de 140 de Euro, iar o familie compu-
să din doi părinți și doi copii, cu ace-
lași venit, beneficiază de o alocație ce 
poate depăși 250 de Euro/lunar. 

Cei care muncesc legal și achită con-
tribuțiile salariale la stat, anual pot 
depune cererea pentru alocație la 
INPS (Institutul Național de Asigurări 
Sociale).

Alocația familială în Italia
Datele Centrului de Studii și Cercetări 
IDOS Italia (furnizate de Ecaterina De-
leu) ne arată că  la 1 ianuarie 2015, 
în Italia se aflau 147.388 cetăţeni 
moldoveni.  26.047  din ei sunt mi-
nori, dintre care 25.057 – sunt elevi 

care învaţă în diferite instituţii de în-
văţământ (preșcolar, școlar și liceal), 
precum și în instituţii cu profil tehnic/
profesional.

Aliona Purci

Drepturi şi
oportunități

ITALIA

ITALIA



Gabriela Guţuleac are 10 ani și este 
născută în Republica Moldova, dar sta-
bilită cu traiul în Italia, în orașul Ponso, 
provincia Padova. Face gimnastică rit-
mică de patru ani și participă activ la di-
verse concursuri regionale care îi aduc 
rezultate îmbucurătoare. La concursul 
regional organizat în Campania Lupia 
Venezia s-a clasat pe locul I, iar la con-
cursul din Citadella s-a bucurat de locul 
II în clasament.

Moldova pentru ea va rămâne mereu 
țara natală, cu rude, prieteni și tot ce are 
mai frumos. Merge să-și petreacă va-
canțele acasă, de fiecare dată când are 
ocazia.

Aliona Purci  

Francesco Duluţă are 10 ani 
și locuiește în orașul Padova.  A 
fost așteptat de părinţi 15 ani. 
Mama spune că el este minu-
nea din viaţa lor. 

De la vârsta de cinci ani stu-
diază pianul și canto la școala 
muzicală Major Mundi.

Prima apariţie în faţa publi-
cului a avut-o la patru ani, în 
cadrul evenimentului „Sărbă-
toarea Popoarelor” din orașul 
Padova, când i-a uimit pe toți 

spectatorii cu vocea sa. De 
atunci, participă la majoritatea 
serbărilor organizate de aso-
ciaţiile culturale moldovenești 
din Padova.

Are o voce  minunată, iar 
școala în care își face studiile 
i-a înmânat Diploma de cel mai 
bun cântăreţ al școlii. Îi place 
mult și dansul, de aceea, vise-
le lui se înclină nu numai spre 
muzică, dar și spre dans sau 
teatru. 

Mândria
Părinților

ITALIA

ITALIA



Consulatul Republicii Moldova 
la Padova
Consul – Oleg Nica

Adresa: Via Milazzo 22, or. Padova
Tel. +39 049 856 0420; + 39 049 
8736241
E-mail: padova@mfa.md
Web: padova.mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova  
în Republica Italiană
Ambasador Extraordinar și 
Plenipotenţiar – Stela Stîngaci
Adresa:
str. Francesco Cherubini 27,or. Roma
Tel. + 39 06 47881022 
E-mail: roma@mfa.md
Web: www.italia.mfa.md

Consulatul General al  
Republicii Moldova la Milano
Consul General – Sergiu Goncerenco

Adresa: str.Vincenzo Gioberti 8,or. 
Milano
Tel. +39 02 36745703
E-mail: milano@mfa.md
Web: www.milano.mfa.md

BOLOGNA
Parohia “Sfântul Ioan Botezătorul” 
Adresa: Via Marzabotto 12, Bologna 
Pr. Marcel Călugărescu
Tel. +39 388 1161617
E-mail: preotmarcel@gmail.com

PARMA
Biserica  Ortodoxă  „Sfântul 
Nectarie”
Adresa: Via Borgo della Posta 19, 
Parma
Pr. Dimitrie Doleanschii
Tel. +39 320 1192937

MILANO
Parohia “Sfântul Ambrosie” 
Adresa: Via Largo Corsia dei Servi 4, 
Milano
Pr. Nicolai Makar
Tel. +39 334 7885997; +39 329 
9626024
E-mail: comunita.s-ambrogio@tiscali.
it, prmykola@mail.ru
 
TORINO
Parohia “Sfântul Ierarh Nicolae” 
Adresa: Via San 
Massimo 21, Torino
Pr. Pavel Goreanu
Tel. +39 328 
0227647
E-mail: 
pr.pavelgoreanu@
yahoo.com

ROMA
Parohia “Sfântul Mucenic Mina” 
Adresa: San Lino, Via della Pineta 
Sacchetti 75, Roma
Preot - Iurie Hîncu 
Tel. +39 328 9730030
E-mail: hincuiurie@libero.it

PADOVA
Parohia “Sfânta Cuvioasă 
Parascheva” 
Adresa: Via Tunisi 27 B, Padova
Pr. Vasile Corja
Tel. +39 388 4282882
E-mail: corjavasile@yahoo.com

Parohia “Naşterea Maicii 
Domnului”
Adresa: Via Ss. Fabiano e Sebastiano, 
134,  Padova
Pr. Vasile Șestovschi
Tel. + 39 329 3241634 
E-mail: p.vasilesestovschi@yahoo.it

MESTRE
Biserica ortodoxă  “Naşterea 
Maicii Domnului” 
Adresa: Via Circonvallazione 50  
Mestre, Venezia
Pr. Anatolie Bîtcă
Tel. +39 329 2922124

Biserica “Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Adresa: Via Radelli, Marghera, Venezia
Pr. Dumitru Ciubarcă
Tel. +39 320 7425580

TREVISO
Biserica “Sfântul Nicolae”
Adresa: Via San Agostino, Treviso
Pr. Ion Ciobanu
Tel. +39 366 1525156

VICENZA
Parohia “Sfântul Ierarh Nicolae”
Adresa: Via Porta Santa Croce 
55,Vicenza
Pr. Veniamin Onu

Tel. +39 329 378 6451/+39 328 
7774389
E-mail: veniamin.onu@mail.ru

ORVIETO
Parohia “Sfântul Nicolae” 
Adresa: San Lorenzo, Piazza Santa 
Chiara, Orvieto

Pr. Pavel Hîncu
Tel. +39 328 2481442 
E-mail: pavelhincu@yahoo.it

Parohii ortodoxe
din Italia

Informații
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Sarcina fiind o perioadă dintre cele mai 
frumoase din viața femeii, odată con-
firmată, în față vă stau o mulțime de 
etape administrative importante și exa-
mene medicale obligatorii.

PRIMUL EXAMEN MEDICAL  
PRE-NATAL:
Această primă întâlnire cu ginecologul 
trebuie să fie făcută înainte de sfârșitul 
celei de-a treia lună de sarcină  Dacă to-
tul este bine, un singur examen medical 
este necesar pentru primul trimestru. 
La această întâlnire, medicul va emite 
declarația dumneavoastră de sarcină, 
esențială pentru a asigura respectarea 
drepturilor la fondul de asigurări de să-
nătate și alocația familială. Medicul va 
efectua un examen medical și ginecolo-
gic complet și prima ecografie care are 
loc între 11 și 13 săptămâni de sarcină. 
Ulterior, vă va prescrie testele laborato-
rii necesare, obligatorii pentru această 
perioadă. Acesta este primul contact cu 
copilul și este momentul ideal pentru a 
pune toate întrebările despre progresul 
sarcinii.

CASA DE ASIGURĂRI:
Etapa a doua este la fel de importantă. 
Trebuie să informați casa de asigurări 
despre sarcină în decurs de 14 săp-
tămâni. Pentru aceasta, este necesar 
formularul roz eliberat de către medicul 
dumneavoastră la prima vizită pre-nata-
lă. Această etapă fiind esențială pentru 
obținerea drepturilor dumneavoastră de 
securitate socială: rambursarea tuturor 
examinărilor, costurile de spitalizare la 
sesiuni de pregătiri pentru naștere, etc. 
De asemenea, veți primi un portofel de 
maternitate, care vă va însoți pe tot par-
cursul sarcinii. Acesta include o broșură 
însoțitoare, fișe practice de informare 
privind examenele și etapele de urmat.

Etapele administrative
și medicale pre-natale

ALOCAȚIILE FAMILIALE:
Declarația de sarcină emisă de către 
medicul dumneavoastră are două foi al-
bastre. Acestea urmează să fie returnate 
cât mai curând posibil (în termen de 14 

xată după ce i-ați spus. În plus, puteți 
beneficia de o ajustare a condițiilor de 
muncă și de a obține ore de absență 
pentru a merge la examenele medicale.

ÎNREGISTRAREA LA MATERNITATE:
Privat sau public, este foarte recoman-
dabil să se ia în considerare locul care 
vă va  găzdui pe toată perioada nașterii 
și după naștere. Pentru a evita deza-
măgirea, cel mai bine este să rezervați 
locul cât mai curând posibil. Instituțiile 
private necesită înregistrare prealabilă, 
chiar de la începutul sarcinii. Instituțiile 
publice nu necesită înregistrare obliga-
torie, dar se recomandă să se înregis-
treze cât mai curând posibil.

CONCEDIUL DE MATERNITATE:
Concediul de maternitate include 
un concediu prenatal (înainte de 

naștere) și concediul postnatal (după 
naștere). Durata acestuia depinde de 
numărul de copii care îi așteptați și nu-
mărul de copii ce-i aveți deja. 

 
 
 

ALEGEREA DE ÎNGRIJIRE A 
COPIILOR:
Acest lucru poate părea pre-
matur să vorbim despre aran-
jamentele de îngrijire a copilului 

în timpul sarcinii, dar în Franța 
este foarte complicat a obține un 

loc la creșă sau chiar să găsiți  o 
asistentă disponibilă și în apropiere de 
domiciliu sau locul de muncă. Formula-
rul de înregistrare pentru copilul dum-
neavoastră rămâne singura soluție de 
a fi completat cât mai curând posibil, 
chiar de la începutul sarcinii la primăria 
din localitatea dumneavoastră.

săptămâni 
) la fondul 
de alocație 
familială din 
regiunea unde 
locuiți. În cazul în 
care resursele sunt 
sub limitele stabilite 
de către CAF (caisse d’allocation 
familiale), obțineți anumite prestații 
pentru copii care includ: prima 
la naștere (fiind transferată 
în contul dumneavoas-
tră în a 7-a lună de 
sarcină); indem-
nizația de bază 
plătită până la 
3 ani ai copilu-
lui; suplimen-
tul pentru libera 
alegere a activității 
și suplimentul pentru 
libera alegere de îngrijire a 
copiilor.

ÎNȘTIINȚAȚI ANGAJATORUL:
Este important să-i spuneți angajato-
rului din timp despre sarcină. Deși nu 
este obligatoriu, vă veți simți mai rela-
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DECLARAȚIA LA PRIMĂRIE:
Aceasta trebuie să fie făcută în termen de 
3 zile de la naștere la primăria locului de 
naștere al copilului.  În unele spitale, un 
asistent social efectuează aceste proce-
duri la fața locului.

RECUNOAȘTEREA:
Recunoașterea poate fi făcută înainte 
de naștere, în actul de naștere, sau mai 
târziu. În cazul recunoașterii înainte de 

naștere, acesta se face la orice primărie, 
cu documentul de identitate și se va face 
o declarație despre statutul civil. Actul de 
recunoaștere este întemeiat imediat de 
către grefier, care dă părintelui în cauză o 
copie a faptei.

SESIUNILE DE REABILITARE:
Acestea sunt momente speciale care aju-
tă să redevii la forma de dinaintea sarcinii. 
Securitatea socială sprijină pe deplin zece 

Etapele administrative
și medicale post-natale

În Franţa, școala publică este gratuită și 
învăţământul este obligatoriu de la 6 până 
la 16 ani.

A merge la școală este un drept pentru 
toţi copiii francezi și străini care locuiesc 
în Franţa.

Școala respectă și transmite valorile 
Republicii franceze: toţi copiii sunt ac-

ceptaţi și respectaţi, indiferent de origine, 
naţionalitate, religie, sex, statut familial, 
handicap, etc.

Școlarizarea elevilor străini se află sub 
tutela Centrului academic de școlarizare 
a elevilor alofoni și a copiilor din familiile 
itinerante și de călători (CASNAV, Centre 
Académique pour la Scolarisation des en-
fants allophones Nouvellement Arrivés et 

Sistemul şcolar francez şi
şcolarizarea elevilor străini

 Grupa mică (Petite section)
 Grupa medie (Moyenne section)

 Grupa mare (Grande section)

 Curs pregătitor (Cours préparatoire CP)
 Curs elementar anul 1 (Cours élémentaire CE1)
 Curs elementar anul 2 (Cours élémentaire CE2)
 Curs mediu anul 1 (Cours moyen CM1)

 Curs mediu anul 2 (Cours moyen CM2)

 clasa 6 (6 ième)
 clasa 5 (5 ième)
 clasa 4 (4 ième)

 clasa 3 (3 ième)

 clasa 2 ( seconde 2nde)
 clasa 1 (première 1 ère)

 clasa terminală (terminale)

Școala publică este laică: respectă culturile, limbile şi religia fiecăruia. 
Sistemul educativ francez este organizat după cum urmează:

Grădiniţa
(École Maternelle)

3 - 5 ani

Școala primară
(École élémentaire)

6 - 10 ani

Gimnaziu
(Collège)
11-14 ani

Liceu
(General şi tehnologic sau

liceu profesional)
(Lycée Général et technologique ou 

lycée professionnel)
15-18 ani

des enfants issus de familles itinérantes 
et de Voyageurs). Înscrierea administra-
tivă a elevilor de nivel primar se face de 
către părinţi la primăria din zona de re-
ședință și apoi la școala de sector. Elevii 
de nivel gimnazial sunt primiţi în Centrele 
de Orientare și Documentare (CIO, Centre 
d’information et de documentation) locale 
sau în cabinetele de primire a elevilor alo-
foni (Cellule d’accueil des élèves nouve-
llement arrivés en France).

La sosire, elevul este evaluat pentru a 
se stabili nivelul său de cunoaștere a lim-
bii franceze, a altor limbi străine, eventual 
învăţate în ţara de origine cât și compe-
tenţele școlare pe care le posedă. El este 
înscris apoi într-o clasă ordinară care 
corespunde vârstei lui. Copiii care nu vor-
besc limba franceză, sunt școlarizaţi într-o 
clasă specială: unitate pedagogică pentru 
elevi alofoni (UPE2A, Unité pédagogique 
pour élèves allophones arrivants) unde 
beneficiază de cursuri intensive de limbă 
franceză, scopul fiind ca elevul nou sosit 
să se poată integra cât mai repede într-o 
clasă obișnuită. Durata aflării în aceas-
tă clasă depinde de progresul elevului și 
poate varia de la câteva luni până la un an.

După aceasta, elevul este integrat defi-
nitiv într-o clasă obișnuită corespunzătoa-
re vârstei sale și urmează cursul general 
al sistemului educativ francez.

 Veronica Coșeru

sesiuni, pe bază de prescripție medicală și 
un acord prealabil.

VIZITELE POST-NATALE:
O vizită obligatorie la ginecolog pentru 
mamă trebuie să fie făcută în termen de 
8 săptămâni de la naștere. Copilul trebuie 
să treacă un examen în termen de 8 zile 
(această re-examinare se efectuează, în 
general, înainte de externarea din spital), 
iar altul, înainte de sfârșitul primei luni. 
Copilul va avea vizite la medic în fiecare 
lună, până în luna a șasea, apoi 9, 12, 16, 
20, 24 luni. Toate aceste examene fiind 
rambursate 100%.

Irina Dolgaș
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Centrul Nexus Paris a fost lansat 
la 12 februarie 2016 în regiunea 
pariziană Villeneuve-Saint-Geor-
ges şi este primul centru satelit 
creat peste hotarele Republicii 
Moldova.  Astfel de centre există la 
Chişinău, Cahul, Edineț şi Ungheni. 

Având ca scop sprijinul comunității 
de migranți originari din Republica Mol-
dova și România, Nexus Paris oferă di-
ferite servicii gratuite privind facilitarea 
procesului de integrare și adaptare pe 
teritoriul Franței.

Astfel, moldovenii și românii aflați la 
muncă în Franța se pot adresa la acest 
centru pentru a primi ajutor în atingerea 
obiectivelor personale legate de migra-
ție, de la faza de dinaintea plecării până 
la reîntoarcere. 

NEXUS Paris oferă patru tipuri de servi-
cii pentru migranți: 
1. Cursuri de limbă franceză 

2. Consultație juridică
• dreptul administrativ, dreptul familiei, 

dreptul muncii, dreptul penal 
• dreptul întreprinderilor comerciale, 

dreptul contractelor de chirie 
• dreptul de sejur al străinilor în Franța

3. Orientare pentru tineri
• Studii superioare în Franța (parcurs 

LMD, burse, cazare, securitate soci-
ală, CAF, etc.)

• Studii superioare în alte țări (ERAS-
MUS, VIE, diplome în co-tutelă) 

• Formare profesională (cursuri de 
perfecționare, re-orientare profesio-
nală)

4. Consiliere pentru angajarea în câm-
pul muncii
• căutarea unui loc de muncă, redacta-

rea unui CV și scrisorii de motivație
•  prezentarea la interviul de angajare, 

semnarea contractului de muncă
•  drepturile anagajatului

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm 
să consultați:
www.facebook.com/AIMParisFrance  - 
pagina Facebook AIM
www.facebook.com/NEXUSMoldova - 
pagina Facebook NEXUS Moldova
www.nexusnet.md – pagina de 
internet NEXUS Moldova
www.iasci.info – pagina de internet IASCI
Dorin Dușciac, tel: +33 6 74 36 89 
84, Skype: dorin.dusciac, e-mail: 
dorindusciac@yahoo.com

Centrul Nexus Paris
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Galerie
Moldave
à Paris
Pasionată de frumusețea artei moldo-
venești, Léa a avut frumoasa idee de 
a promova valorile și tradițiile culturii 
moldovenești, printr-o Galerie ce a lan-
sat-o chiar în inima Parisului. Apreciată 
mult, atât de moldoveni cât și de publi-
cul francez, Galerie Moldave à Paris 
transmite celor ce o vizitează spiritul 
moldovenesc și păstrează vii tradițiile 
naționale. Ea reunește într-o expoziție 
permanentă cu vânzare obiecte reali-

zate de creatori populari moldoveni, de 
artiști plastici și de mici societăți axate 
pe domeniul artei populare. 
Răspunzând la câteva întrebări, Léa, 
inițiatoarea acestei Galerii, ne-a impre-
sionat și ne-a lăsat cu dorința de a vizita 
cât mai repede frumoasa sa realizare.

Care este istoria Galeriei?
«Galerie Moldave à Paris»  a dat viață 
pe 11 septembrie 2014, ideea s-a plă-

mădit mult timp. Mi-am dorit să creez 
ceva unic pe piața franceză,  după ce 
am oferit în dar un suvenir «strugure de 
poamă» unor prieteni francezi, apreci-
ind lucrul artizanal, original. 

Cine v-a sprijinit sau v-a susținut 
în lansarea acestei idei?
Când este vorba fie de construit o casă, 
fie de creat o afacere, pilonii vor fi me-
reu familia.  Împreună am reușit succe-
sul “Galerie Moldave à Paris”.

Cum se integrează lucrările de artă 
moldovenești în ambianța spațiului 
francez?
Gama de produse este variată și, în 
același timp colorată, ceea ce place 
francezilor. Pentru artă nu există grani-
țe. Arta este ceva pur, frumos, uneori de 
nedescris în cuvinte. Eu cred că frumu-
sețea se poate integra oriunde. Publicul 
francez este deschis. Parisul este locul 
de întâlnire al artiștilor. Galerie Molda-
ve există de 2 ani pe piața franceză și 
buticul nostru de 7 luni de zile. Atâta 
timp cât existăm înseamnă că ne-am 
integrat și că ceea ce facem place pu-
blicului.
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Cum credeți, poate fi considerată 
această activitate ca o punte de 
legatură între statul francez și cel 
moldovenesc?
Avem realizate câteva evenimente îm-
preună cu ambasada, ceea ce se poate 
spune că ar exista o punte de legătură.  
Dacă ne referim la evenimentele cul-
turale externe, da, poate fi o punte de 
legătură. Un suvenir, o oală de lut sau o 
bluză tradițională cumpărată aduce is-
toria și tradiția moldovenească în casa 
unui francez.

Ce public aveți? Sunt moldovenii 
noștri deschiși către tot ce înseam-
nă tradițional, și mai ales tinerii?
Publicul nostru este variat. Avem mul-
ți turiști care sunt atrași de articolele 
noastre dar avem și clienți francezi fi-
deli care ne urmăresc și vin lunar pen-
tru a descoperi creeațiile noi. În ceea 
ce-i privește pe moldovenii noștri, eu 
cred că cei care ne cunosc sunt mân-
dri să știe că arta moldovenească este 
expusă la Paris. Se numără și ei prin-
tre clienții buticului, pentru că, să ai de 
unde cumpăra o ie sau un suvenir te 
unge pe suflet. Publicul francez iubeș-

te calitatea și lucrurile confecționate 
manual. Creațiile pictate ale Irinei Ma-
dan primesc mereu laude iar bijuteri-
ile lucrate în mătase ale Anei Popova 
atrag toată admirația. 

Aveți o activitate bogată, multe 
evenimente, expoziții, târguri, con-
certe, cum se pot face atâtea lu-
cruri?
Aveți mare dreptate. Avem multe eve-

nimente și încercăm să le onorăm pe 
toate pentru că frumosul, arta, tradițiile 
trebuie arătate și valorificate. Cum se 
pot face atâtea lucruri? Mă voi rezuma 
la un raspuns simplu – cu multă dra-
goste!

Ce reusiți să faceți pentru copiii 
moldoveni?
Avem un Centru Cultural pe teritoriul 
francez, să poată copiii frecventa un 
cerc de dans popular, cursuri de limbă 
română, cercuri de pictură și muzică. 
În pregătire, înființarea unei bibiloteci 
pentru copii și adulți cu cărti de litera-
tură română.  

Aveți și alte proiecte în pregătire? 
Avem lunar noi evenimente la care 
participăm cu mare drag, însă, pro-
iectul nostru cel mai mare este să ne 
extindem și să evoluăm. Pentru noi, 
cei mai importanți sunt oamenii care 
ne urmăresc activitatea. Vrem să știe 
cât mai multă lume despre noi, să ne 
descopere. Vrem să dăm curs cât mai 
multor colaborări pentru că arta, trebuie 
arătată.

Alina Frumusachi
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Vara ... cel mai frumos anotimp și cel 
mai apropiat de sufletele copiilor! 

Cu multă căldură și soare, Ea aduce 
pe razele ei luminoase și mult aștepta-
ta vacanță!

Gata cu deșteptătorul în fiecare 
dimineață, cu lecții de învățat în fie-
ce seară. În sfârșit, după un an școlar 
plin de realizări copiii ard de nerăbdare 
să-și facă planuri pentru binemeritata 
odihnă.

Cu gândul la munții înalți și puter-
nici, la marea cu valuri înspumate, la 
cireșele culese din grădina buneilor și 
agățate la urechi, la coronițe de flori 
împletite, la multe distracții și jocuri 
vesele,  inimioara le tresaltă de ma-
rea bucurie de a petrece o minunată 
vacanță alături de cei dragi – părinți, 
frați, bunei, verișori și prieteni. 

Haideți deci, cu toții, mari și mici, 
părinți și copii, să ne facem o vacanță 
perfectă, începând cu cele mai simple 
bucurii care ne vor hrăni sufletele cu 
pace și cu multe vise. Căci, a fi părinte 
este și un prilej de a ne revedea în co-
piii noștri și de a retrăi împreună cu ei, 
bucuria vârstei lor.
2 Să-i învățăm să-și petreacă timpul 

ca pe ceva valoros, căci aceste tim-
puri nu se vor mai întoarce niciodată.

2 Să uităm de telefoane și internet 

Să ne bucurăm de vară
împreună cu copiii noștri!

Vară dragă
Vară dragă, ai sosit 
Cu grâul îngălbenit,
cu cireșe roșioare 
Coapte și gustoase tare.
Cu vacanţele la mare,
Şi cu jocurile tale
Ce-i atrage-ntreaga zi
Pe drăguţii de copii.
Tu aduci caldură mare
Şi mult soare zi de zi
Tu ești anotimpul care
Îi bucură pe copii.

pentru a le putea oferi copiilor amin-
tiri de neuitat. 

2 Să profităm împreună cu ei de fru-
musețea și liniștea naturii, să-i în-
curajăm să descopere noi pasiuni, 
să-și creeze noi prietenii, bazate pe 
încredere și armonie. 

2 Și nu în ultimul rând, să-i învățăm 
să iubească credința în care s-au 
născut, să prețuiască și să respecte 
tradițiile și valorile noastre culturale.

Iar voi, dragi copilași, atunci când 
vă pregătiți valizele, nu uitați să așe-
zați la loc de cinste, alături de glume 
și năzdrăvănii,  și Bunele Maniere. Ele 
vă vor fi buni prieteni și vă vor însoți 
peste tot. 

Hai să vedem care sunt aceste bune 
maniere, ce nu ar trebui să lipsească 
nici din comportamentul copiilor, nici 
din cel al adulților:
2 Cuvintele magice: “Te rog”, “Poftim”, 

“Mulțumesc”, “Iartă-mă”
2 Salutul. Există diferite formule de a 

saluta, în funcție de momentul zilei 
și de persoana căreia ne adresăm, 
«Bună dimineața», «Bună ziua», 
«Bună seara», «Salut».

2 Încearcă să folosești cuvinte sincere 
și frumoase și nu de cele înșelătoare 
și lingușitoare.

2 Întotdeauna să ai grijă ca ținuta, îm-
brăcămintea și încălțămintea să fie 
curate și adecvate situației și perso-
nalității tale.

2 Menține ordinea oriunde ești. Întrea-
bă-i pe cei din jurul tău, cum le poți fi 
de ajutor.

2 Nu este permis să întârzii la masă, 
fii politicos și urează tuturor «Poftă 
bună». Înainte de masă trebuie să te 
speli pe mâini, iar după ce ai termi-
nat de mâncat, neapărat să mulțu-
mești pentru masă.

2 Dragostea pentru cei din familie se 
manifestă prin respectul pe care îl ai 
față de ei. Să ne străduim să-i ferim 
pe cei dragi de neplăceri, să nu-i ne-
căjim, ci să-i bucurăm cu succesele 
și bunele noastre maniere.

2 Poartă-te cu prietenii așa cum ți-ai 
dori să se poarte și ei cu tine.

2 Nu e frumos să faci gălăgie și să arăți 
tuturor cât ești de necuviincios. Toată 
lumea va râde de copiii obraznici.

2 Fii atent când traversezi! Niciodată să 
nu treci strada în fugă, ține cont de 
culoarea semaforului și niciodată să 
nu urci în mașina unui necunoscut.

2 În public nu vorbi tare, fii amabil și 
oferă întotdeauna locul celor mai în 
vârstă.

Alina Frumusachi
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Informații
utile

AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN REPUBLICA FRANCEZĂ
Adresa: 22 rue BERLIOZ, 75016 Paris 
Tel. 0033 140 67 11 20
Fax. 0033 140 67 11 23
E-mail: paris@mfa.md

PARIS - ILE DE FRANCE
Biserica Ortodoxă Română din 
Paris (catedrală mitropolitană) - 
Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail, 
Gavriil şi Rafail 
biserica: Eglise Orthodoxe Roumaine, 
9 rue Jean de Beauvais, 75005 Paris 
tel. 0033 (0)1 43 54 67 47 
site: paris.mitropolia.eu www.
egliseroumaine.com 

Parohia Pogorârea Duhului Sfânt - 
Clichy
biserica: Notre-Dame-Auxiliatrice, 8 
rue d’Alsace, 92110 Clichy 
email: paris2@mitropolia.eu 
Pr. Aurel Grigoraș
tel. 0033 (0)1 46 27 25 69 

Parohia Sfânta Parascheva şi 
Sfânta Genoveva (14 octombrie)
biserica: Saint-Sulpice, Crypte St-
François, 35 rue Saint-Sulpice, 75006 
Paris 

Parohii ortodoxe
din Franța
site: paris3.mitropolia.eu; www.
orthodoxeroumain.fr 
Pr. Răzvan Ionescu
mobil 0033 (0)6 84 59 40 30 

Parohia Înălţarea Domnului şi 
Sfântul Ștefan cel Mare (2 iulie) 
- Montreuil
biserica: 125 Rue de Ruffins, 
93100 Montreuil 
site: paris5.mitropolia.eu; 
moldova.ahst.fr, Pr. Valeriu 
Jornea
mobil 0033 (0)6 30 24 54 01 
email: preotvaleriujornea@
yahoo.fr 

Parohia Sfinţii Trei Ierarhi 
(30 ian) - Romainville
biserica: 6 rue Louise Dory, 
93230 Romainville 
site:  
http://romainville-paris.
mitropolia.eu/ 
Pr. Mircea Filip
mobil 0033 (0)6 59 29 
14 54  
email: filipmircea@
gmail.com 
Biserica Soborul 
Maicii Domnului 
şi Sfântul Ilie  
(Reşedinţa 
mitropolitană 
-Limours)
biserica: 1 
Bd du Gl 
Leclerc, 
91470 

Limours 
tel. 0033 (0)1 64 91 59 24 
site: http://www.mitropolia.eu/ro/
site/59/ 

Parohia Sfânta Treime şi Sf. 
Mare Mucenic Gheorghe - 
Villeneuve Saint Georges
biserica: 10 place des Erables, 
Villeneuve Saint Georges 94190 

Protosinghel Andrei Berega
mobil 00 33 (0)6 32 20 93 30 
email: andreberega@yahoo.fr 

Comunitatea ortodoxă din 
Paris
biserica: Catedrala Sf. Alexandru 
Nevschi 12, rue Daru, 75008 
Paris
Pr. Vasile Sevciuc
tel. 0033 0183061092

Informații
utile

Transport de mărfuri şi pasageri
Moldova-Franţa
2 Paris: Nation +33 688 176 488 (Vitalie);
+33 672 971 385 (Nina);
+33 670 987 686 (Anatol)
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Orice copil are dreptul la alocație 
dacă locuieşte în Irlanda şi, cel 
puțin, unul din părinți lucrează 
legal în această țară.

Cererea trebuie depusă în decurs de 
12 luni de la nașterea copilului sau de 
la sosirea în această țară. Copiii trebuie 
să beneficieze de un Număr Public Per-
sonal (PPS) și, adesea, se mai solicită 
suplimentar un certificat care demon-
strează că copilul frecventează o insti-
tuție de învățământ (preșcolar/școlar) în 
Irlanda.

Alocația pentru copil se plătește lu-
nar până la vârsta de 16 ani. Din  ianu-
arie 2016, valoarea acesteia este de 
140 Euro. Copiii care frecventează  un 
program educațional de stat, pot be-
neficia de această indemnizație până 
la vârsta de 18 ani. 

Cererea pentru acest ajutor se tri-
mite doar prin poștă la următoarea 
adresă: Child Benefit  Section, Social 
Welfare Services, Department of Social 
Protection, St. Oliver Plunkett Road, Le-
tterkenny, Co. Donegal. 

Formularul de aplicare îl puteți găsi 

on-line accesând următorul link: http://
www.welfare.ie/en/pdf/cb1.pdf.  

Examinarea cererii poate dura până 
la șase luni din momentul solicitării, iar 
plata către dvs se va lua în calcul înce-
pând cu luna următoare. Spre exemplu, 
dacă ați aplicat în luna mai, alocația se 
va calcula începând cu luna iunie. 

Dacă copiii beneficiază de indemni-
zații în alte țări, este posibilă respinge-
rea aplicației sau vi se poate solicita să 
renunțați la alte indemnizații pentru a o 
primi pe cea irlandeză. 

Olesea Stamati

Alocațiile pentru copii
în Irlanda (Child Benefit)

În Irlanda învățământul este obliga-
toriu de la 6 la 16 ani.

Copilul dumneavoastră nu va fi obligat 
să înceapă școala înainte de împlinirea 
vârstei de 6 ani, dar este foarte obișnu-
it printre copiii irlandezi ca ei să înceapă 
studiile la 4-5ani – perioadă care este 
considerată ca fiind "preșcolară" în alte 
state.

Statisticile ne arată că 40% dintre copii 
încep școala la vârsta de 4 ani, iar restul 
copiilor la 5 ani. După acești 2 ani, copiii 
pornesc în clasa întâi al 1-lui ciclu de în-
vățământ școlar (infant classes). Sunt doi 
ani cu program redus, de la 9:00 până 
la 13:30. Copiilor li se dau teme pentru 
acasă, cu excepția zilei de vineri și sunt 
complet integrați în activitățile școlii. 

Sunt doi ani importanți pentru copii, 
deoarece anume în acești ani se pun 
bazele viitorilor cetățeni ai țării. Nu sunt 
evaluați cu note, dar verificați și încurajați 
cu calificativele: “excelent”, „foarte bine”, 
„bine”, „suficient” sau „insuficient”. La 
sfârșit de an, părinții primesc prin poștă o 
fișă de evaluare a copilului. 

Cât e de bine să fii copil în Irlanda?!

După studiile primare, urmează școala 
secundară, sau al II-lea ciclu, iar după trei 
ani de studii copiii susțin Junior Certifica-
te. 

Urmează al 4-lea an, care se numește 
Transition Year. Acesta este anul în care 
elevii își aleg obiectele care vor fi susți-
nute la Bacalaureat (Leaving Certificate). 
Este, de asemenea, anul în care elevii 
irlandezi pleacă în Franța, Spania, Germa-
nia sau alte țări pentru a-și îmbunătăți o 

limbă străină. În acest an elevii sunt im-
plicați în foarte multe acțiuni, inclusiv de 
voluntariat. 

După școala secundară, urmează al 
III-lea ciclu de studii – colegiu sau univer-
sitate.

În Irlanda școlile sunt de fete, de băieți 
și mixte. Copiii poartă uniforme, cu excep-
ția școlilor care urmează un alt program 
– (de ex: Educate Together). 

Olesea Stamati

IRLANDA



BISERICA ORTODOXĂ „BUNA 
VESTIRE” ȘI „DUMINICA SFINŢILOR 
ROMÂNI”
Porter's Road,  
Coolmine Industrial Estate
http://www.bisericasfintiiromani.com

BISERICA ORTODOXĂ „ÎNĂLŢAREA 
SFINTEI CRUCI”
„Christ Church”, Leeson Park, 
Ballsbridge, Dublin 4
http://www.romanianorthodox.ie

CENTRUL MISIONAR ȘI CULTURAL 
“SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL”
Long Mile Road, Drimnagh Castle, 
Dublin 12 
http://www.romanianorthodox.ie/
cntmisionar.html

PAROHIA ORTODOXĂ DUBLIN WEST 
„SFÂNTUL COLUMBA”
Hartstown Road Community Centre, 
Clonsilla, Dublin 15
https://www.facebook.com/pages/
Biserica-Ortodoxa-Dublin-Sfantul-
Columba/228783947286625

HOLY APOSTLES PETER AND 
PAUL, PATRIARCHAL METOCHION, 
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
Russian Orthodox Church
Harold's Cross Rd, Dublin
http://www.stpeterstpaul.net

Parohii ortodoxe
din Irlanda

IRLANDA



Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) a fost creat în octombrie 2012, la solicitarea membrilor 
diasporei. Are statut de direcție generală în cadrul Cancelariei de Stat, în subordinea directă  
a Prim-Ministrului Republicii Moldova.

BRD asigură cadrul coerent și compre-
hensiv de politici pentru diasporă prin 
coordonarea politicilor și programelor 
pentru diasporă la nivel de guvern și 
ministere (prin intermediul punctelor 
focale în domeniul diasporei) și dezvoltă 
un dialog continuu cu diaspora, inclu-
siv cu cele peste 250 de organizații ale 
diasporei (asociații neguvernamentale, 
grupuri de inițiativă, centre culturale, 
institute de cercetare, cluburi sportive, 
grupuri de interes profesional etc.) din 
35 de țări.

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE:

2 Protejarea drepturilor și privilegiilor 
membrilor diasporei
2 Susținerea membrilor diasporei în 
exercitarea obligațiunilor civice
2 Dezvoltarea și realizarea potențialului 
individual, al familiei și al comunității
2 Extinderea oportunităților de contribu-
ție a diasporei la dezvoltarea națională

MISIUNEA BIROULUI PENTRU  
RELAȚII CU DIASPORA:

2 Misiunea BRD este asigurarea unui 
cadru de politici coerent și compre-
hensiv pentru consolidarea diaspo-
rei, care include cetățenii Republicii 
Moldova stabiliți temporar sau per-
manent peste hotarele țării, persoa-
nele originare din Republica Moldova 
și descendenții lor, precum și comu-
nitățile formate de aceștia, în scopul 
participării active a tuturor cetățe-
nilor țării la dezvoltarea economică, 
socială și culturală a țării de origine 
și de destinație.

2 Politicile elaborate și implementate 
de Guvernul Republicii Moldova pot 
lua forma unor programe structurate, 
de lungă durată sau pot fi proiecte de 
scurtă durată, țintite spre realizarea ne-
voilor cetățenilor.

2013  25 de copii 6 țări – Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia, Republica Moldova.

2014  101 copii 13 țări – Italia, Portugalia, Grecia, România, Irlanda, Kazahstan, Canada, 
Spania, Ucraina, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Republica Moldova.

2015  80 de copii 
și tineri

8 țări – Italia, Portugalia, Grecia, România, Spania, Germania, Ucraina, 
Canada, Republica Moldova. 

OBIECTIVELE STRATEGICE:

2 Asigurarea unui cadru de politici co-
erent și comprehensiv prin integrarea 
pe orizontală a responsabilităților au-
torităților și implementarea abordării 
transversale și integrate a politicilor 
destinate diasporei în Guvernul Repu-
blicii Moldova. 

2 Consolidarea capacităților diasporei 
prin dezvoltarea asociațiilor sau comu-
nităților, prin implementarea progra-
melor de formare pentru reprezentanții 
diasporei și a programului de granturi 
destinat diasporei.

2 Consolidarea eforturilor pentru dezvol-
tarea țării prin desfășurarea programe-
lor economice, sociale și educaționale 
și creșterea participării cetățenilor, indi-
ferent de locul lor de reședință, la dez-
voltarea socioeconomică, educațională 
și culturală a R. Moldova. 

2 Dezvoltarea continuă a comunicării și a 
dialogului cu asociațiile diasporei și co-
munitățile de moldoveni din afara țării.

În 2016, BRD Vă invită să fiți alături la ur-
mătoarele evenimente: 

2 PROGRAMUL DOR – Diasporă * 
Origini * Reveniri (2013/2014/2015)

Este o inițiativă a Guvernului Republicii 
Moldova, care constă în organizarea anu-
ală, în luna august, a unui program de 
vară pentru copiii cetățenilor din Republi-
ca Moldova aflați peste hotare. Programul 
DOR are scopul de a consolida legăturile 
emoționale, culturale și de identitate ale 
copiilor din generația a doua de emigranți, 
cu țara lor de baștină, Republica Moldova.

Copiii participă la ateliere de istoria Re-
publicii Moldova, muzică populară, limba 
română, bucătărie tradițională, meșteșu-
gărit și instrumente naționale. Ei se în-
tâlnesc cu personalități din Moldova sau 
fac excursii prin țară. În acest mod, copiii 
își cunosc țara de origine sau a părinților 
lor. Selecția participanților la DOR are loc 
inclusiv în baza unor proiecte de promo-
vare a Republicii Moldova, pe care copiii 
le pregătesc și le implementează în țările 
în care locuiesc.



La ediția din anul 2016 sunt așteptați 
să participe 100 de persoane.

Programul va fi organizat în peri-
oada 20-28 august.

La DOR 2016 vor participa 75 de 
membri ai diasporei Republicii Moldova, 
15 copiii și adolescenți din Republica 
Moldova și, pentru prima dată, 10 din 
diaspora română.

Pentru a participa la DOR 2016, can-
didații trebuie să aibă vârsta cuprinsă în-
tre 12-17 ani; să înțeleagă și să poată 
comunica în limba română (nivel de bază 
conversație și nivel mediu de înțelegere), 
iar cei care au fost la edițiile precedente 
– să asigure înscrierea a cel puțin alți doi 
candidați noi. Locurile vor fi completate pe 
măsura înregistrării, conform principiului 
”primul venit, primul servit”. Cei interesați 
vor completa online formularul de partici-
pare, anexând copia pașaportului.

Pentru a aplica la program, Vă rugăm 
să accesați pagina oficială: www.dor.md

2 PROGRAMUL „DIASPORA 
ENGAGEMENT HUB”

Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) al 
Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Or-
ganizația Internațională a Migrației (OIM), 
misiunea din Moldova și Agenția Elvețiană 
pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC), a 
lansat pe 12 februarie Diaspora Engage-
ment Hub – un program de granturi te-
matice, destinat cetățenilor originari din 
Republica Moldova aflați peste hotare, in-
clusiv asociațiilor și grupurilor de inițiativă.

Scopul programului este de a susține pe 
moldovenii din străinătate în implementa-
rea ideilor lor și de a pune în valoare capi-
talul uman al diasporei.

Etapa incipientă a programului Diaspora 
Engagement Hub prevede trei subprogra-
me, ce vor susține:

Reîntoarcerea profesională a dias-
porei
18 granturi a câte 2.000 CHF vor fi ofe-
rite profesioniștilor din diasporă în scopul 
de a încuraja transferul de capital uman 

și experiență profesională pentru dezvol-
tarea academică, socială și economică a 
Republicii Moldova, prin intermediul reîn-
toarcerii profesionale pe termen scurt (de 
la 2 săptămâni până la 2 luni). 

Proiecte inovatoare ale diasporei
16 granturi a câte 4.000 CHF vor fi oferite 
membrilor diasporei pentru implementa-
rea în Republica Moldova a unor proiecte 
și activități cu caracter inovator din diferite 
domenii, bazate pe transferul de cunoș-
tințe, experiențe și bune practici interna-
ționale.

Parteneriate tematice regionale
5 granturi a câte 5.000 CHF vor fi oferite 
asociațiilor din diasporă pentru desfășu-
rarea diferitor acțiuni cu caracter socioe-
conomic regional, comunitar, educațional 
și de sănătate, care vor fi implementate 
de un grup de inițiativă, compus din cel 
puțin două asociații din diasporă din mi-
nimum două țări și un ONG din Republica 
Moldova. 

Dosarele de aplicare pot fi depuse 
online în perioada 12 februarie 2016-
31 martie 2017, prin intermediul formu-
larelor online. Proiectele vor fi examinate 
o dată la două luni pe parcursul întregii 

perioade de aplicare de către o comisie 
comună de evaluare OIM/BRD.

2 ZILELE DIASPOREI 

Program național organizat în Republica 
Moldova anual începând cu anul 2014, 
conform unei hotărâri a Guvernului, cu 
scopul de a promova dialogul cultural, tu-
ristic, economic la nivel de diasporă-țară/
țară-diasporă; de a mobiliza asociațiile 
diasporei și societatea civilă pentru ca, 
prin acțiuni comune, să contribuie la dez-
voltarea durabilă și promovarea țării pe 
plan internațional, inclusiv a turismului în 
Republica Moldova, precum și schimba-
rea anumitor stereotipuri cu privire la țara 
de origine. 

În acest an, la sfârşitul lunii august 
Zilele Diasporei va găzdui două mari 
evenimente CONGRESUL VII al DIAS-
POREI şi DIASPORA BUSINESS FO-
RUM, ediția a II-a. 

Fiți cu ochii pe pagina de facebook a 
Biroului pentru Relații cu Diaspora (htt-
ps://www.facebook.com/BiroulPentruRe-
latiiCuDiaspora/?fref=ts) și pe pagina ofi-
cială a Biroului (www.brd.gov.md) pentru 
a Vă înregistra în prealabil la evenimente.



Alexandra Iabanji 17 mai
Faro, Portugalia
La mulți ani, suflețelul nostru mic. Să crești 
mare, cuminte și să ai parte de o copilărie 
frumoasă, plină de zâmbete zglobii. 
Cu mult drag, părinții, frățiorul și nașii de botez.

Nicolae Fisticanu 22 mai
Faro, Portugalia
Băiatul nostru scump, momentul când te-am 
ținut în brațe pentru prima dată,
a fost cel mai emoționant din viața noastră. Să 
fii sănătos, voios și norocos! Cu drag, părinții, 
surioara și frățiorul.

Igoraş Tanaşciuc 5 iunie
Lisabona, Portugalia
Părinții, surioara și rudele îți doresc ca viața să 
aibă pentru tine numai bucurii, iar sănătatea și 
norocul să-ți fie prieteni nedespărțiți.
La mulți ani, copil drag și scump!

Eliza-Maria Mura 8 iunie
Rio de Mouro, Portugalia
Felicitări, Eliza-Maria! Îți mulțumim că ne 
faci viața mai frumoasă și că ești un mare 
stimul pentru noi. Să fii sănătoasă și fericită, 
scumpa noastră. La mulți ani! Cu drag, părinții 
și rudele.

Darius Frumusachi 27 mai
Paris, Franța
Sănătate și multe bucurii, să crești cu zâmbe-
tul pe buze, iar viața să-ți fie asemeni unui cer 
senin! Copilărie fericită! Cu toată dragostea, 
familia.

Emanuel Copăceanu 9 iunie
Paris, Franța 
Multe felicitări și urări de bine cu ocazia primei 
aniversări! Zâmbete zglobii și o copilărie 
armonioasă. La mulți anișori din partea 
părinților!

PLURAL+ este un concurs de foto și video destinat 
copiilor și tinerilor de la 9 până la 25 ani. Tema 
concursului sunt subiectele de migrație și diver-
sitate. Copii sunt invitați să creeze fotografii sau 
videouri despre unul sau ambele subiecte și să-și 
împărtășească propriile viziuni despre aceste su-
biecte. 

Concursul are loc în fiecare an în vara-toamna. 
Au avut loc deja 7 ediții al acestui concurs. Concur-
sul se desfășoară atât în întreaga lume, precum și 
în Republica Moldova. Doritorii pot participa la atât 
și la concursul global, cît și cel republican. 

„PLURAL+ MOLDOVA este o oportunitate ex-
celentă pentru tineri să-și prezinte ideile autentice 
despre probleme și oportunităţile legate de migra-
ţie. Tinerii sunt agenţi creativi ai schimbării și pot 
veni cu o reflectare a problemelor sociale dar și 
cu soluţionarea acestora”, a spus Antonio Polosa, 
Șeful Misiunii OIM în Republica Moldova.

Un dosar al concursului poate conține cel puțin 
1 fotografie și cel mult 3 fotografii pentru secțiunea 
fotografiei și 1 video de cel mult 5 minute lungi-
me pentru secțiunea video. Adunarea dosarelor se 
anunță de obicei vara și durează până în luna no-
iembrie. În noiembrie-decembrie are loc evaluarea 
și selectarea lucrărilor câștigătoare pentru ambele 
secții ale concursului. Juriul se schimbă anual și 
adună reprezentanți ai Guvernului Republicii Mol-
dova și a organizațiilor partenere a concursului 
PLURA+ Moldova (OWH Studio, Consiliul Național 
al Tinerilor Moldovei, etc). În data de 18 decem-
brie, de Ziua Internațională a Migrației, are loc gala 
concursului unde se vizionează toate lucrările și 
se anunță câștigătorii. Aceștia primesc diplome, 
trofee și premii bănești (sub formă de vouchere la 
magazin de tehnică electronică) unde ei își pot pro-
cura materiale tehnice pentru a-și dezvolta compe-
tențele tehnice în videografie și fotografie. 

Concursul are deja participanți fideli care din 
an în an își trimit lucrările sale. Concursul are 
propria pagină pe Facebook https://www.face-
book.com/plural.moldova/?fref=ts. Acolo are 
loc comunicarea cea mai intensă dintre orga-
nizatorii concursului și publicul larg. Informație 
referitor la concurs poate fi găsită și pe site-ul 
www.iom.md sau pe pagina Facebook a OIM 
https://www.facebook.com/iom.moldova/

Filmuleţe participante din anii precedenţi 
sunt disponibile pe  www.youtube.com/iom-
moldova.  

Concursul Foto și Video PLURAL + MOLDO-
VA, ediția 2015, a fost organizat de Organiza-
ția Internațională pentru Migrație cu suportul 
Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei,  în 
parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, Or-
ganizaţia Naţiunilor Unite în Republica Moldova 
și OWH Studio.

Tinerii videografi și fotografi sunt invitați
să participe la concursul PLURAL +



Beatrice Staver 16 iulie
Quinta do Conde, Portugalia
Mămica, tăticul și surioara Valeria îți transmit 
cele mai frumoase cuvinte de felicitare. La 
mulți ani cu multe împliniri, copil drag!

Participați la Concursul “Pro Diaspora KIDS” și câștigați unul din cele 5 premii (o 
ie, o traistă, 3 seturi de cărți + Diplomă de participare).
Dacă copilul dvs are între 2 - 14 ani, puteți participa la concurs expediind la 
adresa de e-mail: portugal@pro-diaspora.com o fotografie a copilului cu revista 
până pe data de 31.07.2016.
Nu uitați să indicați: nume, prenume, vârsta, oraşul şi țara de reşedință.
Cele mai ingenioase poze vor fi premiate.
Câștigătorii vor fi anunțați în următoarea ediție din decembrie 2016.C
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Gabriela Mura Jianu 20 iulie
Lisabona, Portugalia
La mulți ani, scumpa și draga noastră 
Gabi! Te iubim și îți vom fi mereu ală-
turi. Să crești mare puișor și să fii sănă-
toasă! Cu drag, familia și cei apropiați.

Mia Grosu 24 iulie
Montijo, Portugalia
Buneii Mihai și Larisa, unchiul Iulian 
mulțumesc Domnului pentru darul 
primit – nepoțica Mia. Îi dorim din suflet 
să crească sănătoasă și să aibă o copi-
lărie plină de bucurii și ghidușii!

Alexandru Antonciuc 24 iulie
Paris, Franța
Multă sănătate și bucurii alese. Să crești 
băiat curajos și cu zâmbetul pe buze! La 
mulți ani frumoși din partea familiei!

Matei Matcovschi 6 august
Paris, Franța
Felicitări la aniversare din partea 
părinților! Să crești mare și voinic, să 
n-ai teamă de nimic! O copilărie cât 
mai fericită!

Beatrice Bîrcă 17 august
Almada, Portugalia
Fetița noastră cu-ochi căprui și suflet 
plin de bunătate, / Ce să-ți dorim de 
Ziua Ta? Să fii biruitoare-n toate! / 
Să fie viața ta un râu, cu ape limpezi, 
cristaline, / Și-n orice zi să fii iubită; Să 
nu duci lipsă de vreun bine! / Cu tot 
dragul, familia ta!

Aida Bianca Roibu 22 august
Rio de Mouro, Portugalia
Multă sănătate și fericire îți urează pă-
rinții, nașii și bunicii. Să crești mare și 
cuminte, mulți-mulți ani de-acu-nainte!

Maricica Fisticanu 30 august
Faro, Portugalia
Copila noastră scumpă, să fii mereu să-
nătoasă, fericită și să ai parte doar de
bucurii. Te iubim enorm! Cu prețuire, 
părinții și frățiorii.

Sofia Rusu 15 iunie
Paris, Franța
La mulți ani frumoși și veseli. Să ai parte de 
tot ce este mai bun pe lume!
Cu prețuire, părinții!

Nicoleta Richicinshi 6 iulie
Quarteira, Portugalia
Părinții, nanii de botez Mihai și Larisa te 
felicită cu împlinirea primului anișor. Cu toții 
îți doresc multă sănătate, copilărie fericită și 
Dumnezeu să te Binecuvânteze!



Cătălina Croitoru, Belas

Laura și Igoraș Tanașciuc, Lisabona

Artur Purcel, Alcanena Bianca-Alexandra Baltag, Alcanena

Vera Luísa Calestru Ribeiro Oliveira, 
Lisabona

Nicolae Fisticanu, Faro

Nicoleta Richicinschi, Quarteira

Octavian-Petru Cebanu, Sintra

Daniel Fisticanu, Faro

Irina Micaela Sîrbu, Quinta do Conde

David Chiaburu, Setubal

Ivan Dulea, Moncarapacho

Beatrice și Aurora Bîrcă, Almada

Rodrigo Alexandre Ciobanu, Mafra
Ariana Cotelea Lemos,
Vila Nova de Gaia

PORTUGALIA



Costel și Ilinca Obriște,Lisabona

Lina Ciobanu, Mafra

Nikita Nechyporenko, Loures

Vanessa Staver, Brejos de Azeitão Constança Banari Berdeu, Barreiro

Alice Tetiueva Carvalho, Lisabona

Madalena Caradja, FaroEliza-Maria Mura, Rio de Mouro

Dumitru Purcel, Alcanena

Gabriela Mura Jianu, Lisabona

Mia Mileva Grosu, Montijo

Daniela și Nicoleta Ceban, Alcanena David Burduh, Lisabona

Dinis Svet, Lagos

David Dulea, Moncarapacho

PORTUGALIA



Catarina și Mădălina Gherasim, 
Barreiro

Alexandra și Constantin Busuioc, 
Brejos de Azeitão

Andreia și Gabriela Bălățel,
Brejos de Azeitão

Maricica Fisticanu, Faro

Andreia Bălănici, Quinta do Conde
Diana și Sergiu Gușanu, 
Brejos de Azeitão

Valeria și Beatrice Staver,
Quinta do Conde

Alexandru, Bogdan și Sofia Țurcanu, 
Azeitão Dinis Shimansky, Loures

Alexandra Iabanji, Faro
André și Sergiu Gliga,
Brejos de Azeitão

Adriana Berdan, Lagos Aida Bianca Roibu, Rio de Mouro

Igor Enachi, Lisabona Adriano Cebanu, Sintra

PORTUGALIA



Alexandra Vătavu, Padova

Alexis și Anastasia Solomon, Padova

Cătălin Balaur, Ravenna

Davide și Diego Radu, Padova Edoardo Panta, Padova Emily Prepeliţă, Padova

Cesare Manzotti-Mardari,
Canonica d’Adda Christian și Greta Creţu, Padova

Arianna Gălușcă, Legnano Beatrice Hîncu, Ferrara

Adriana Chersac, Padova Alexandru și Ionuț Pogîlă, Trento

ITALIA



Emma Goţuleac, Padova

Martina și Amelia Casian, Roma

Paula Guzun, Este

Teodora și Elisabetta Dodon, Padova

Vittoria Gălușcă, Legnano

Viviana Meleștean, PadovaVladislava Dobrioglo, Padova

Rada și Ariana Ciutilev, Roma

Samanta Rotaru, Padova

Mattia-Noè Manzotti -Mardari, 
Canonica d’Adda

Guriţa Nicoletta, Lido di Venezia

Eric-Adriano Drumea, Lido di Venezia

Oscar Rotaru, Padova

ITALIA



Alexandra și Sofia Staver, Paris

Cristian Antonciuc, Paris

Elias Patrașca, Paris

Elisa Medvețchi, Paris

Elisa Motelică, Paris

Elisa, Emilia și Darius, Paris

Emanuel Copăceanu, Paris

Emilian, Paris

Cristian Munteanu, Paris

Darius Frumusachi, Paris

David și Matei Matcovschi, Paris

Dima și Ionuț Copăceanu ,Paris

Alexandru Antonciuc, Paris

Alexandru, Elisa, Emilia, Paris

Alexia, Paris

Ana-Maria și Andreea Mircea, Paris

Catalin și Gabriel Chetraru, Paris

FRANŢA



Erica Beliman, Paris

Liviu, Paris

Valeria și Loruța Tcacenco, Paris

Sergiu și Daria Scripnic, Paris

Sofia Rusu, Paris

Matei Matcovschi, Paris

Matei și Daniel Țonu, Arras

Vivianne Spânu, Paris

Victoria Fage, Paris

Mihai și Hélène Moraru, Paris

Maria, Simona si Paula Staver,
Lise Fouquer, Paris

Valeria, Paula, Nicolas, Ștefan și 
Nicolas, Paris

Gabriel Gorbei, Paris

Gabriel și Mickael Cenușă, Paris

Gheorghe și Sofia Rusu, Paris

Kevin Rusu, Paris

Lia și Cristian Cârlan, Paris

FRANŢA



Ionuț Stănilă, Dublin

Evelina Stamati, Dublin

Sean Bulat, Dublin

Gregory Todirașcu, Dublin

Mathew Bulat, Dublin

Andreea & Camelia Barancea, Cork Alan Todirașcu, Dublin

Cris Istrati, Londra, Marea Britanie

David Stamati, Dublin Beatrice Stamati, Dublin

Oleg Lungu, Londra, Marea Britanie Edera și Julia Mereacre, Dublin

IRLANDA



Vă dorim tuturor o vară
cât mai frumoasă

și
o vacanță plăcută!!!

Aaliya Kulhari, Dublin

Milena Golovin, Dublin

Sîrbu Alex, Dublin

Sîrbu Iuliana, Dublin
Steven Golovin & Arijana Zarankaite, 
Dublin

Ana Maria Sîrbu, Dublin

Catalya Rufulea, Dublin
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