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Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă 

Deficienţele Cadrului Legal şi Institu ţional privind Susţinerea Diasporei R. Moldova 
de peste Hotare 

*Transcriptul emisiunii radiofonice, din 23 octombrie 2011, realizată de Asociaţia pentru Politică 
Externă (APE) în colaborare cu Agenţia de ştiri şi analize Imedia şi cu asistenţa Fundaţiei germane 
Friedrich Ebert Stiftung (FES). Emisiunea este difuzată la Radioul Vocea Basarabiei în fiecare 
duminică.  
 
Principalele teme ale emisiunii: 

1. Lacunele cadrului juridico-instituţional de susţinere a Diasporei R. Moldova de peste hotare 
2. Situaţia actuală privind Diaspora moldovenească 
3. Cele mai frecvente probleme de care se ciocnesc cetăţenii moldoveni din Diasporă 
4. Sporirea încrederii cetăţenilor moldoveni din străinătate în instituţiile de stat din R. Moldova 
5. Preluarea experienţei României în dezvoltarea cadrului juridico-instituţional destinat Diasporei 

R. Moldova de peste hotare 
 
Corneliu RUSNAC, moderator IMEDIA: Buna ziua stimaţi ascultători! Sunt Corneliu Rusnac şi vă 
salut la o nouă emisiune de Sinteze şi Dezbateri pe teme de Politică Externă realizată cu suportul 
Asociaţiei pentru Politică Externă şi finanţat de Fundaţia Germană Friedrich Ebert.  

 
În emisiunea de astăzi vreau să vă prezint câteva secvenţe dintr-o recentă şedinţă a clubului de presă 
organizat de APE consacrată problemelor cu care se confruntă cetăţenii moldoveni care s-au stabilit sau 
lucrează în străinătate. Recent Guvernul R. Moldova a semnat o Dispoziţie în care a anunţat că va fi 
creată Agenţia pentru Diasporă. Coordonatoarea de programe în cadrul APE Victoria Boian consideră că 
această decizie merită a fi salutată, mai ales că problemele cu care se confruntă în prezent Diaspora ar 
trebui abordate altfel decât până acum. Victoria Boian: 
 

1. Lacunele cadrului juridico-instituţional de susţinere a Diasporei R. Moldova de peste hotare  
 
Victoria BOIAN: Problemele cu care se confruntă Diaspora sunt mult mai vaste. Astfel, susţinerea 
Diasporei trebuie să pornească de la o abordare mult mai complexă şi integrată a problemelor cu care se 
confruntă cetăţenii noştri peste hotare. Anume pe o astfel de abordare ar trebui să se bazeze şi elaborarea 
unei strategii de stat de susţinere a Diasporei, care ar trasa direcţiile şi obiectivele principale de activitate.  
 
O altă problemă ar fi lipsa unei instituţii guvernamentale capabilă să formuleze, coordoneze, 
implementeze şi monitorizeze politicile statului ce au ca scop susţinerea Diasporei. Observăm că pe 
parcursul anilor au fost propuse mai multe iniţiative referitor la structura instituţională ce ar trebui să 
administreze acest subiect, iar recent Guvernul R. Moldova a decis crearea unei Agenţii pentru Diasporă, 
care va  dezvolta legăturile cu moldovenii plecaţi peste hotare şi, totodată, va coordona aplicarea 
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politicilor statului în domeniul migraţiei. Anume în cadrul acestei Agenţii se doreşte elaborarea unei 
Strategii de susţinere a Diasporei R. Moldova de peste hotare.  
 
O altă lacună o reprezintă resursele financiare derizorii alocate pentru susţinerea Diasporei. Având în 
vedere vasta gamă de activităţi, resursele financiare alocate de Guvernul R. Moldova sunt foarte mici, 
pentru anului 2011 acestea s-au limitat la 150 000 lei. Pentru a avea un efect vizibil este nevoie de a 
include în buget o rubrică separată destinată clar activităţilor întreprinse de viitoarea Agenţie pentru 
susţinerea şi gestionarea subiectului Diasporei.  
 
Un alt subiect ce ar putea fi abordat este pregătirea insuficientă a reprezentanţilor misiunilor noastre 
diplomatice în domeniul comunicării şi cooperării cu Diaspora. Pe parcursul anilor ambasadele noastre 
au întreprins mai multe iniţiative de susţinere a cetăţenilor noştri aflaţi peste hotare. Printre altele, este şi 
iniţiativa lansată recent „Ambasada vine mai aproape de tine” care  urmăreşte facilitarea accesului la 
serviciile consulare. Aceasta iniţiativă este lăudabilă, însă este la fel de important ca ambasadele R. 
Moldova să-şi asume rolul, nu doar de puncte de contact, dar, mai ales de nuclee catalizatoare de 
activităţi/interacţiuni permanente în cadrul Diasporei. Pentru aceasta este necesară o implicare activă într-
un spectru mai vast de activităţi ce presupune: resurse financiare suplimentare, viziune strategică, un plan 
de acţiuni convenit cu asociaţiile Diasporei, personal diplomatic bine instruit, responsabil nemijlocit de 
relaţiile cu Diaspora 
 
Drept rezultat al acestui studiu am formulat următoarele recomandări:  
 

1. Elaborarea unei Strategii de susţinere a Diasporei, care ar trasa principiile, obiectivele şi direcţiile 
principale de activitate, care ar oferi o abordare complexă şi integrată a problemelor cu care se 
confruntă cetăţenii noştri în statele gazdă, dar şi în propria lor ţară; 

2. Implicarea societăţii civile şi, mai ales, a reprezentanţilor Diasporei în elaborarea regulamentului 
de activitate a viitoarei Agenţii pentru Diasporă.   

3. Stabilirea unei rubrici separate în cadrul Bugetului Republicii Moldova privind alocarea de 
resurse financiare pentru iniţiative de susţinere a persoanelor originare din Republica Moldova, 
domiciliate peste hotare; 

4. Constituirea unei Fundaţii naţionale pentru susţinerea Diasporei, care ar atrage resurse financiare 
din partea sectorului privat, organizaţiilor internaţionale, fundaţii caritabile, etc..); 

5. Iniţierea unor cursuri de instruire a diplomaţilor noştri în domeniul comunicării şi cooperării cu 
Diaspora; 

6. Dotarea misiunilor diplomatice cu resursele umane şi financiare necesare pentru a dezvolta o 
cooperare constantă şi coerentă cu asociaţiile Diasporei.  

 
Corneliu RUSNAC: Dar care este situaţia actuală din Diasporă? 
 

2. Situaţia actuală privind Diaspora moldovenească 
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Victoria BOIAN: Asociaţiile obşteşti ale Diasporei moldoveneşti sunt, în mare parte, nişte organizaţii 
rudimentare care necesită a fi fortificate şi susţinute de către autorităţile de la Chişinău pentru a avea un 
impact real şi vizibil în ţările gazdă. Până în prezent acestea au fost înfiinţate haotic, iar legăturile şi 
reţelele de comunicare şi cooperare între ele sunt foarte slabe sau chiar inexistente. această realitate 
împiedică Diaspora noastră să joace un rol important în promovarea obiectivelor de politică externă a 
Republicii Moldova. Numărul migranţilor moldoveni este unul semnificativ, iar efectele aflării lor peste 
hotare se răsfrâng atât asupra situaţiei politice, cât şi a celei economice din ţara noastră. Ştim foarte bine 
că ei au un impact major datorită remitenţelor asupra creşterii economice a R. Moldova. Este foarte 
important, din acest punct de vedere, să luăm în calcul dorinţele şi necesităţile acestor oameni atunci 
când vine vorba de apărarea drepturilor lor fundamentale.  
 
Până în prezent, autorităţile Republicii Moldova au întreprins o serie de acţiuni având ca scop crearea 
cadrului juridico-instituţional pentru promovarea şi protejarea drepturilor cetăţenilor noştri aflaţi peste 
hotare, însă procesul s-a dovedit a fi lent şi anevoios. Trebuie să menţionăm aici că pe parcursul anilor au 
fost create două structuri şi anume Consiliul Coordonator pentru susţinerea persoanelor originare din 
Republica Moldova, domiciliate peste hotare, atât permanent cât şi temporar şi Consiliul coordonator al 
persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare diferenţa dintre ele fiind că 
ultimul include liderii unor organizaţii obşteşti moldoveneşti de peste hotare. Transformările politice din 
2009, au determinat autorităţile să acorde o mai mare importanţă cetăţenilor săi aflaţi peste hotare 
înţelegând că aceştia reprezintă o forţă politică şi economică considerabilă. Subiectul Diasporei 
moldoveneşti a fost pus în discuţie în termeni calitativ noi, acesta fiind inclus ulterior în Programul de 
Activitate al Guvernului Republicii Moldova 2011 – 2014. 
 
Dacă vorbim despre deficienţele cadrului legal şi instituţional al Diasporei moldoveneşti atunci am putea 
să identificăm următoarele: în primul rând, lipsa unei viziuni strategice. Până în prezent, autorităţile 
centrale au pus accentul, în mare măsură, pe activităţi de păstrare a identităţii naţionale şi culturale a 
persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare temporar sau permanent. Aceste 
activităţi s-au rezumat, în special, la dotarea asociaţilor obşteşti ale Diasporei cu simboluri de stat 
(drapel, stemă, imn) înregistrări audio şi video, achiziţionarea costumelor naţionale, abonarea la diferite 
ediţii periodice, organizarea unor activităţi cu ocazia sărbătorilor naţionale, acoperirea cheltuielilor 
pentru participarea liderilor organizaţiilor obşteşti la congrese, etc..). 
 
Corneliu RUSNAC: Care sunt însă cele mai frecvente probleme de care se ciocnesc cetăţenii moldoveni 
din Diasporă? Directorul executiv al APE, Victor Chirilă:  
 

3. Cele mai frecvente probleme de care se ciocnesc cetăţenii moldoveni din Diasporă 
 
Victor CHIRIL Ă: Problemele din diasporă ţin de respectarea tradiţiilor culturale, promovarea valorilor 
lingvistice, ţin de respectarea drepturilor noastre economice şi sociale. Majoritatea cetăţenilor noştri nu se 
bucură de securitatea socială pe care o au alţi cetăţeni în respectivele state. Acest lucru presupune 
negocierea unor acorduri sociale în acest domeniu. Astfel de negocieri sunt demarate, de exemplu cu 
Italia. Există şi probleme de ordin juridic cu care se confruntă fiecare cetăţean în parte, ori lipsa 
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resurselor financiare deseori nu le permite să aibă acces la astfel de consultanţă juridică şi atunci 
autorităţile R. Moldova ar trebui să se gândească cum să ofere această consultanţă juridică pentru 
cetăţenii noştri. Cred că astfel de persoane fie ar trebui să existe în cadrul ambasadelor, fie în cadrul 
consulatelor, iar cetăţenii noştri trebuie să ştie de existenţa unor astfel de persoane, de jurişti care pot să 
le ofere această asistenţă în momente dificile. Plus, mă refer la un şir de probleme legate de eliberarea 
actelor fie că este vorba de certificate de căsătorie,  certificate de naştere. Adesea preţul lor este foarte 
mare, nu este pe potriva cetăţenilor noştri. Având în vedere birocraţia pe care o întâlnesc, ei preferă mai 
bine să vină acasă decât să apeleze la ambasadele noastre sau să-şi înregistreze copii la ambasadele 
ucrainene, ruseşti deoarece foarte mulţi din ei sunt căsătoriţi cu cetăţeni ai altor state. Vreau să menţionez 
că această tendinţă nu ar trebui neglijată pentru că duce la denaţionalizarea copiilor cetăţenilor noştri în 
statele respective.  
 
Victoria BOIAN: În afară de aceasta mai sunt unele probleme ce ţin de cetăţenii aflaţi peste hotare care 
au un impact direct în R. Moldova şi mă refer în special la probleme sociale: copii abandonaţi, 
dezmembrarea familiilor, lipsa locurilor de muncă, lipsa dezvoltării social-economice a localităţilor 
rurale. Aceste probleme sunt cauzate de exodul forţei de muncă în străinătate.  
 
Victor CHIRIL Ă: Sunt foarte mulţi oameni activi în cadrul Diasporei noastre, oameni care au spiritul 
iniţiativei. Ei se asociază şi creează un grup muzical, de exemplu, dar o fac pe banii lor. Ei îşi cumpără 
instrumentele, ei organizează evenimente culturale. De ce nu s-ar implica ambasada şi autorităţile să îi 
susţină pe aceşti oameni cu iniţiativă? În marea majoritate a cazurilor ambasadele sunt absente şi nu atrag 
atenţie asupra unor astfel de oameni, ori aceşti oameni trebuie aduşi în asociaţii şi acest spirit de 
iniţiativă, această dorinţă de a face ceva să fie valorificată de către autorităţi. Acest lucru, presupune în 
primul rând comunicare. Dacă nu este o comunicare permanentă cu aceşti oameni nu există nici acţiuni 
care să ducă la promovarea unor astfel de evenimente comune culturale prin care se păstrează şi 
comunitatea culturală, lingvistică precum şi anumite relaţii de comunicare între membrii Diasporei. 
Deseori ei preferă să se asocieze unor altor Diaspore: slavone, ucraineşti, ruseşti şi mai puţin cu 
asociaţiile moldoveneşti sau româneşti. Există din păcate această diferenţiere între asociaţiile 
moldoveneşti şi româneşti. Acest lucru trebuie să îl recunoaştem, deşi nu cred că acest lucru este benefic 
pentru noi, pentru promovarea tradiţiilor noastre comune şi păstrarea specificului nostru, a cetăţenilor 
noştri care decid din diferite cauze să rămână în respectivele state.  
 
Corneliu RUSNAC: Victor Chirilă consideră că autorităţile ar trebui să întreprindă o serie de acţiuni 
ferme pentru a spori încrederea cetăţenilor moldoveni din străinătate în instituţiile de stat din R. 
Moldova.  
 

4. Sporirea încrederii cetăţenilor moldoveni din străinătate în instituţiile de stat din R. Moldova 
 
Victor CHIRIL Ă: Diaspora R. Moldova peste hotare este compusă din cetăţeni ai R. Moldova 
nemulţumiţi de autorităţi. Majoritatea din ei au o atitudine de neîncredere faţă de autorităţile R. Moldova. 
Este important ca în acţiunile pe care Guvernul le va planifica pe viitor în raport cu Diaspora să fie vizată 
şi sporirea încrederii între autorităţi şi cetăţenii noştri. De asemenea, am menţionat că Strategia ar trebui 
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să fie un document complex pentru că problemele cu care se confruntă Diaspora nu ţin doar de 
problemele din ţările gazdă. În primul rând, aceşti cetăţeni pleacă din R. Moldova fiind determinaţi de 
nişte cauze sociale şi economice. În al doilea rând, Guvernul îşi propune atragerea acestor cetăţeni înapoi 
în ţară, să-i convingă să se întoarcă. Strategia ar trebui să vizeze inclusiv protecţia drepturilor şi 
promovarea drepturilor cetăţenilor în ţările gazdă, dar, de asemenea, să vizeze şi problemele cu care 
aceşti cetăţeni şi familiile lor se confruntă în ţara lor de baştină, în R. Moldova. Pentru a avea o astfel de 
abordare este nevoie de un document strategic. Agenţia pentru Diasporă, aşa cum a fost ea anunţată de 
către Guvern este bună, dar îi lipseşte un astfel de document. Prim-ministrul R. Moldova a semnat 
această Dispoziţie dedicată mai multor instituţii guvernamentale. Aceste indicaţii sunt bune, dar ele iarăşi 
abordează problemele separat, probleme ce ţin de protecţia drepturilor, probleme ce ţin de facilitarea 
condiţiilor de întoarcere. În dispoziţia pe care dânsul a semnat-o nu se vede o abordare complexă şi 
integrată a întregii problematici a Diasporei. Important este ca Guvernul să iniţieze un proces de 
consultare şi cu reprezentanţii Diasporei, asociaţiile Diasporei noastre dar şi cu societatea civilă din R. 
Moldova pentru a elabora un astfel de document. Cred că aici ar trebui să ne inspirăm din experienţa 
ţărilor vecine şi în primul rând a României.  
 
Corneliu RUSNAC: În plus actuală structură responsabile pentru relaţiile cu Diaspora nu dispune de 
suficiente capacităţi administrative.  
 
Victor CHIRIL Ă: Actuala Direcţie din cadrul Biroului pentru Relaţii Interetnice de fapt nu are 
capacităţile nici umane nici financiare pentru a deveni o structură care coordonează politicile în domeniul 
migraţiei şi susţinerii Diasporei aşa cum a menţionat Victoria în Raportul său. Din 5 persoane doar trei 
sunt active. La o populaţie de peste 400 de mii de cetăţeni se vorbeşte despre un număr şi mai mare, trei 
persoane este insuficient. Plus la aceasta, această direcţie nu are capacitatea să formuleze politici, să 
coordoneze eventuale politici în acest domeniu. De asemenea, bugetul pe care îl are la dispoziţie este 
unul infim. Mai mult decât atât, diferite decizii guvernamentale legate de susţinerea Diasporei, de obicei 
ministerelor, instituţiilor li se indică să întreprindă acţiuni de susţinere a Diasporei din bugetele 
disponibile, ori acest lucru înseamnă zero, nimic. Deseori agenţiile, instituţiile, ministerele au cu totul 
alte priorităţi şi astfel de formulări lasă la latitudinea agenţiilor să folosească cum vor ei banii şi este o 
scuză pentru a spune că astfel de bani nu sunt, banii disponibili nu le-au permis să îndeplinească astfel de 
acţiuni. Este important ca această Agenţie, şi cu siguranţă aşa şi va fi, va avea şi un buget mai mare. 
Iarăşi, nu cred că vor fi suficienţi aceşti bani pentru a susţine Diaspora. De aceia, este nevoie de a crea şi 
o Fundaţie care să atragă bani privaţi, eventuale donaţii, să găsească eventuale proiecte care ar putea fi 
susţinute de donatorii internaţionali. De asemenea, ambasadele trebuie să fie mai active în acest sens, să 
ajute asociaţiile noastre din cadrul Diasporei să găsească astfel de donatori, să găsească astfel de proiecte. 
Ori iarăşi, ambasadele nu au personalul bine pregătit, instruit pentru aşa ceva. Nici nu au personal ca să 
acopere exclusiv acest subiect. De exemplu, dacă deschideţi site-ul ambasadei noastre în Italia veţi vedea 
că persoana care se ocupă de Diasporă are pe lângă acest subiect şi multe altele. Atunci, vă daţi seama 
care este timpul pe care îl alocă respectiva persoană pentru cooperarea, comunicarea cu Diaspora. În 
multe cazuri, şoferii şi personalul administrativ se ocupă de comunicarea cu Diaspora şi, de obicei, aceste 
persoane nefiind pregătite lasă o amprentă, o imagine foarte proastă în psihologia cetăţenilor noştri. De 
multe ori ei vin acasă să-şi rezolve problemele decât să se ducă la ambasade. Ambasada nu este punctul 
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de încredere, ea nu a devenit acel catalizator de acţiuni în cadrul Diasporei; un punct, un nucleu care să-i 
unească toate aceste asociaţii pentru a atinge nişte obiective comune. Diaspora noastră nu a devenit un 
instrument de politică externă ori, aceasta este o resursă foarte mare pentru politica noastră externă, de 
promovare a intereselor. Pentru obţinerea acestui lucru este nevoie de o instituţionalizare mult mai bună a 
asociaţiilor noastre din cadrul Diasporei.  
 
Corneliu RUSNAC: De asemenea, pentru a fi mai eficiente autorităţile de la Chişinău ar trebui să 
colaboreze cu cele de la Bucureşti în problema Diasporei. Victor Chirilă: 
 

5. Preluarea experienţei României în dezvoltarea cadrului juridico-instituţional destinat Diasporei 
R. Moldova de peste hotare 

 
Victor CHIRIL Ă: Cred că se impune o cooperare mai strânsă cu România la capitolul promovarea 
drepturilor Diasporei R. Moldova peste hotare. Nu este un secret pentru nimeni că majoritatea cetăţenilor 
noştri care se află peste hotare au aceiaşi etnie românească, au aceiaşi cultură, vorbesc aceiaşi limbă. O 
cooperare dintre R. Moldova şi România, din acest punct de vedere, este indispensabilă şi chiar 
recomandabilă. Acest lucru ne-ar facilita şi o utilizare mai eficientă a resurselor financiare, o coordonare 
mai bună şi o focusare mai eficientă a acestor resurse. Plus la acesta, am valorifica mai bine capacităţile 
noastre de promovare a tradiţiilor, culturii şi intereselor noastre naţionale în statele în care se află 
Diaspora noastră. Există cazuri când se creează impresia că între R. Moldova şi România există o 
concurenţă la capitolul susţinerii Diasporei R. Moldova şi Ucraina este un exemplu relevant în acest sens. 
Pentru a evita o astfel de concurenţă nedorită între România şi R. Moldova cred că se impune găsirea 
unei platforme comune de promovare a tradiţiilor noastre comune.  
 
De asemenea, Diaspora nu trebuie să se transforme într-un fel de consumatoare de asistenţă din partea 
Guvernului şi a autorităţilor centrale. Diaspora trebuie să devină o platformă de promovare a intereselor 
noastre naţionale, mai ales când vorbim despre integrarea noastră europeană; o platformă de promovare a 
idealurilor noastre, a tradiţiilor noastre şi desigur a imaginii R. Moldova. Pentru ca acest lucru să fie 
posibil cred că această Diasporă, care este în mare parte fragmentată, au apărut în ultimul timp mai multe 
asociaţii, ea trebuie să se integreze mai bine. Ea trebuie ajutată să se instituţionalizeze mai bine, să-şi 
coordoneze mai bine acţiunile; trebuie ca asociaţiile care au fost create în ultimul timp să comunice mai 
bine, să interacţioneze mai bine, să aibă un plan de acţiuni comun. Din păcate, în prezent, un astfel de 
plan de acţiuni nu există. Fiecare asociaţie îşi are planurile sale de acţiuni. Este necesar ca ambasadele să 
devină acele nuclee, acei factori care să promoveze astfel de schimbări în cadrul Diasporei.   
 
Corneliu RUSNAC: Stimaţi ascultători aţi ascultat fragmente dintr-o recentă şedinţă a Clubului de Presă 
de APE în problema Diasporei. Spre regret, timpul rezervat emisiunii noastre a expirat. Eu vă mulţumesc 
foarte mult pentru prezenţa la acest program. Stimaţi ascultători, sunt Corneliu Rusnac şi vă reamintesc 
că aţi ascultat o emisiune de discuţii pe teme de politică externă realizată cu suportul Asociaţiei pentru 
Politică Externă şi finanţată de Fundaţia Friedrich Ebert. Pe curând!                 
 
 


