
Pilotarea schemelor de mobilizare a diasporei în
sectoarele educației și cercetării din Moldova

ELEMENTELE DE BAZĂ A ACȚIUNII

Instituția 

beneficiară

Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) este o direcție a Cancelariei de Stat a Republicii

Moldova care coordonează politicile de stat în domeniul implicării diasporei. Creat în 2012,

mandatul său include: elaborarea și dezvoltarea cadrului strategic și operațional în

domeniul diasporei, migrației și dezvoltării; asigurarea drepturilor diasporei și consolidarea

încrederii; mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei; și

implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a Moldovei.

Profesioniști

din diaspora

Vor fi recrutați trei profesioniști din diaspora moldovenească:

• Dr. Dorina Baltag are peste 12 ani de experiență profesională acumulată la universități din Olanda și

Marea Britanie. În prezent, este cercetător invitat la Institutul pentru diplomație și guvernare internațională

(Universitatea Loughborough-Londra). În ultimii 10 ani, Dorina a fost un membru activ al diasporei în

calitate de fondator și director executiv al Noroc Olanda (Fundația diasporei moldovenești).

• Mariana Plămădeală deține o diplomă de master în Sisteme de Management al Calității și are peste 7 ani

de experiență profesională în Franța și Marea Britanie. Din 2012, conduce activități cu diaspora privind

integrarea migranților vorbitori de limbă română, iar în 2019 a fondat ONG-ul R.U.D.A. în Marea Britanie.

• Olga Bostan este un cercetător junior în domeniul migrației, care în prezent își perfecționează expertiza în

antropologie la Universitatea Leipzig din Germania. Pe lângă activitatea de lector debutant la Universitatea

din Maastricht, Olga a acumulat peste 5 ani de experiență ca ofițer de cercetare și dezvoltare la Fundația

Noroc Olanda.

Durata 12 luni

Obiectivele de 

dezvoltare

durabilă

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Context și

necesități

Având în vedere nivelul ridicat al emigrației și al exodului de creiere, Moldova a făcut o prioritate strategică
din utilizarea potențialului uman al diasporei sale în procesele decizionale și de dezvoltare. Una dintre
concluziile derivate din Congresul Diasporei Moldovei din 2021 este necesitatea de a colabora cu
profesioniștii din diasporă la reformele sectoriale în curs de desfășurare prin dezvoltarea unui co-working
hub și a unor programe de schimb de cunoștințe.

În pofida capacităților și a finanțării limitate pentru cercetări extinse și auditul competențelor, guvernul
încearcă să dezvolte în continuare canalele de comunicare cu diaspora și să afle mai multe despre
potențialul acesteia pentru dezvoltare.

BRD a solicitat asistență din partea EUDiF și expertiză din partea diasporei pentru a stabili o rețea tematică a
membrilor diasporei care lucrează în domeniul educației și cercetării, care ar putea fi ulterior replicată în
alte sectoare. Această acțiune va pregăti terenul și va capacita BRD, în calitate de agenție de legătură, să
conceapă, să pregătească și să piloteze un program de scară mică de transfer de competențe din diaspora -
cu un grup țintă specific (diaspora academică), într-un sector vizat (educație și cercetare).

Obiective

Obiectiv general
Consolidarea capacităților BRD de pilotare a unui program de transfer de cunoștințe din diaspora pentru
educație și cercetare.

Obiective specifice
• Sprijinirea cartografierii nevoilor și oportunităților sectoriale în ceea ce privește expertiza diasporei 

academice moldovenești.
• Furnizarea de orientări practice pentru părțile interesate din BRD și din Republica Moldova în ceea ce 

privește instituirea unui program de transfer de competențe din diaspora în sectorul vizat.
• Crearea și pilotarea unor centre de lucru comune ale profesioniștilor din diaspora pentru a susține 

reformele din țară în domeniul educației și cercetării.  
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PLANUL DE ACȚIUNE

Rezultatele scontate

Realizarea de evaluări, cercetări și/sau evaluări
• Evaluarea necesităților sectoriale de expertiză din partea diasporei
• Expertiză tehnică în cartografierea profilurilor "diasporei academice" moldovenești
• Revizuirea și analiza documentară a celor mai bune practici privind transferurile de competențe din diaspora

relevante pentru Moldova

Organizarea de evenimente de transfer de cunoștințe
• Grupuri de discuții cu membrii diasporei și cu părțile interesate la nivel național pentru a reflecta asupra

posibilei implicări și a oportunităților.
• Sesiuni de schimb de experiență privind transferul de cunoștințe din diaspora
• Ateliere practice pentru dezvoltarea și validarea foii de parcurs privind transferul de cunoștințe din diaspora

Elaborarea de documente strategice și/sau instrumente de formare
• Elaborarea unei foi de parcurs practice privind opțiunile de transfer de cunoștințe din diasporă, adaptate la

contextul Moldovei
• Fișa de lecțiile învățate extrase din fazele de conceptualizare și pilotare

Activități de vizibilitate și comunicare

Facilitarea creării de rețele și parteneriate
• Consultanță tehnică în crearea hub-ului de co-working al diasporei academice în educație și cercetare

• Raport de evaluare de bază privind necesitățile sectoriale de expertiză și profilurile disponibile în diaspora pentru
transferul de competențe, inclusiv cu studii de caz privind programe de transfer de competențe din diaspora.

• Instrumente practice de evaluare a nevoilor și de valorificare a profilului diasporei pentru BRD și alți actori interesați
• Foaie de parcurs pentru a ghida BRD-ul și instituțiile vizate privind crearea de programe de transfer de expertiză
• Modelul de co-working hub în sectorul educației și termenii de referință care ar putea fi replicat în alte sectoare
• Fișa privind lecțiile învățate, cu cele mai bune practici și recomandări din etapele de conceptualizare și de pilotare

• Cunoștințe sporite pentru BRD și alți actori în ceea ce privește analiza nevoilor și crearea de profiluri ale diasporei
• Creșterea capacității instituțiilor de a comunica și de a coopera cu diaspora prin intermediul hub-urilor de co-working
• Cunoștințe sporite privind modul de valorificare a capitalului uman din diaspora prin dezvoltarea de scheme de

mobilizare pentru transferul de cunoștințe în sectoarele vizate
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