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Asociația  
de Băștinași

în 12 pași



Băștinașii plecați sunt o resursă importantă pentru dezvolta-

rea localităților de origine. 

Asociația de Băștinași (AdB) – este o modalitate de a con-

tribui la dezvoltarea locală, într-un mod organizat, eficient, 

sistematic și bazat pe necesități. 

AdB este o asociere benevolă a tuturor persoanelor care s-au 

născut într-o localitate din Moldova, dar care la moment locu-

iesc și activează în afara acesteia, în țară sau peste hotare și 

doresc să își susțină localitatea de origine și să contribuie prin 

toate mijloacele posibile la dezvoltarea locală. 

*  *  *

Dacă tu:

Ai ce să oferi localității tale?

Vrei să faci lucruri bune pentru localitatea ta de origine?

Vrei să reuneşti oamenii în jurul ideilor bune?

Atunci:

Poţi fi parte a unei Asociații de Băștinași în localitatea de 

origine!

Cu ce începi? Care sunt paşii? Cum vei face?

Aici vei găsi principalii pași și acțiuni care vor trebui între-

prinși pentru a lansa o Asociație viabilă și eficientă. 

Asocația de Băștinași poate fi creată la inițiativa 

administrației locale sau a băștinașilor, dar este mereu 

condusă de băștinașii plecați din localitate, care doresc să 

contribuie la dezvoltarea localității lor de origine.
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Pasul 1.  

Convocați întrunirea băștinașilor

De ce: Este necesară o întîlnire față în față cu toți membrii, atît 

pentru mobilizarea băștinașilor, cît și pentru consultarea lor pe 

marginea priorităților locale. 

Cînd: Sunt trei perioade cînd băștinașii obișnuiesc să se 

întoarcă acasă (de Paști, de Crăciun, în august). 

Cine: Ideal – ședința este anunțată în comun de migranți și 

primar 

Cum: Prin anunț, utilizînd toate canalele de comunicare 

disponibile (telefon, email, skype, rețele de socializare, 

personal etc.)

Anunțul: Va include detalii logistice, scopul, agenda, lista 

membrilor GLI și promovarea unei prime inițiative comune 

(după caz).

Pentru a fi asigurat sprijin la etapa de pregătire, trebuie 

desemnată o persoană în rol de punct de contact 

responsabil de problemele de migraţie (un voluntar din 

partea personalului primăriei sau din comunitate)

Participanții: persoane cheie din rîndul băștinașilor, inclusiv 

migranți cunoscuți, personalități dinamice sau lideri, precum 

și persoane interesate să contribuie la dezvoltare și să 

mobilizeze eforturi. Se recomandă la ședința AdB să participe 

și persoane-cheie din localitate (preot, directorul școlii, 

asistentul social etc.). Asigurați-vă să fie invitate persoane de 

toate vârstele, bărbați și femei în egală măsură. 

Un Grup Local de Inițiativă (GLI) – poate fi creat, pentru a 

oferi ghidare și consiliere în procesul planificării ședinței AdB, 

dar și pentru a mobiliza alți băștinași. GLI poate fi compus 

din 2-3 băștinași, membri activi și 2-3 persoane cheie din 

comunitatea locală, bărbați și femei.
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Pasul 2. Asigurați Coordonare  
            și Transparență 

După convocarea întrunirii este important să transmiteți un 

mesaj convingător originarilor din comunitatea respectivă 

– atît celor aflați în țară, cît și celor de peste hotare. Mesajul 

principal este că atât comunitatea, cât și administrația locală 

își doresc cu adevărat dezvoltarea satului/orașului și sunt în 

căutarea unei cooperări oneste și productive. 

Cele două cuvinte - cheie pentru a realiza aceasta sunt:   

coordonare și transparenţă.

Coordonare: De la începutul acestui efort atît migranții, cît 

și APL trebuie să învețe să lucreze într-un mod coordonat. 

Acest lucru va spori încrederea și va asigura resurse suficiente 

pentru a gestiona în mod eficient activitatea AdB și proiectelor 

sale. Astfel, toți pașii inițiați de către o parte trebuie să fie 

comunicați și discutați către cealaltă parte și deciziile trebuie 

să fie luate de comun acord. 

Este important să existe o persoană care va asigura o 

comunicare permanentă și va urmări toate aspectele necesare 

– o persoană în cadrul APL responsabilă de migraţie

Transparenţa  ajută la construirea încrederii cu băștinașii pe 

termen lung și crește angajamentul acestora de a se implica și 

a ajuta la dezvoltarea comunității. 

Cum le obținem? Prin participarea migranților (femei și 

bărbați, de diferite vârste și profesii) la luarea deciziilor, 

informarea lor regulată, organizarea evenimentelor și 

activităților comune dedicate migranților și implicarea 

băștinașilor la toate etapele de planificare locală 
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Notiţele mele
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Pasul 3. Construiți platforme  
            de comunicare 
Pentru ca acțiunile să fie deschise și transparente, iar oamenii 

aflați la distanță să dorească să se implice, aceştia trebuie să 

vadă, să audă și să știe despre ideia creării AdB și fiecare acti-

vitate. În acest scop vor fi folosite tehnici moderne și construi-

te platforme de comunicare accesibile publicului larg. 

Se recomandă lansarea imediată a paginii de Facebook 

și Odnoklassniki a AdB și transformarea comunicării cu 

băștinașii în tradiție (în mod repetat și structurat). 

Pasul 4. Promovați și sensibilizați
Pentru ca invitațiile să ajungă la destinație și pentru a motiva 

mai mulți oameni să vină la ședința de lansare a AdB dema-

rați o mică campanie pe reţelele de socializare cu plasarea de 

fotografii despre localitate, anunțurilor și afișelor. A nu se uita 

de contactarea directă a băștinașilor. 

Este recomandabil de transmis invitaţii personalizate 

tuturor băștinașilor localității invitați la ședința AdB. 

Pasul 5. Faceți lista băștinașilor 
O listă cu contacte va facilita stabilirea legăturii cu toți cei 

care doresc să păstreze conexiunea cu localitatea de baștină. 

Lista trebuie să conțină cel puțin numele, prenumele, țara de 

destinație și un contact al persoanei (email, telefon, skype, 

viber etc.).

Regulă de respectat! Datele vor fi colectate doar voluntar, cu 

consimțământul persoanei și nu vor fi utilizate în alte scopuri 

sau transmise altor persoane. 

Modalitățile de colectare a datelor sunt prin relații 

personale, plasarea unui formular on line, intervievarea 

persoanelor, actualizarea bazei de date cu regularitate. 
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Pasul 6. Stabiliți contactul  
            cu „campionii” migranți 

Migranţii campioni sunt bine-cunoscuți în țară, entuziaști și 

capabili să motiveze alte persoane cu o legătură strânsă și 

generatori de resurse importante, capabili să aloce suficient 

timp pentru a se implica responsabil şi a sponsoriza activităţi 

concrete.

Pasul 7. Identificați liderii locali și   
            reprezentanții comunității
Liderii locali sunt persoanele de contact de la organizații-cheie 

care trebuie să fie implicate neapărat, care pot fi: preotul, direc-

torul școlii, asistentul social, polițistul, directorul bibliotecii, lideri 

agricoli, reprezentanți ai ONG-urilor locale sau ai ONG-urilor care 

activează la nivel raional, parteneri internaționali (dacă este ca-

zul), oamenii de afaceri și reprezentanții sectorului media.

Implicarea reală a liderilor locali, a migranților campioni 

și a reprezentanților comunității va ajuta la legitimarea 

inițiativei și va asigura durabilitatea acesteia!

Pasul 8. Identificați necesitățile  
             comunității
Pentru a identifica necesităţile prioritare ale comunităţii  

într-un mod participativ, se propune organizarea unei ședinţe 

cu lideri locali, reprezentanții comunității și cu migranții (aflați 

în țară sau participanți on-line pentru cei aflaţi peste hotare), 

pentru a discuta principalele provocări și necesități specifice 

ale acestora. Trebuie asigurată participarea tuturor grupurilor 

principale din cadrul comunității, astfel încât să fie prezentate 

opiniile tuturor celor prezenți (femei, bărbați, persoane vulne-

rabile, copii, tineri, persoane cu dizabilități etc).
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Pasul 9. Elaborați unui Plan  
            de Acțiuni 

Planificarea acțiunilor include intervale de timp scurte și acți-

uni specifice în vederea realizării unor obiective clare și detalia-

te. Elaborați planul de acțiuni pentru o perioadă de un an.

Se recomandă proiectul planului de acțiuni să fie elaborat 

de persoana responsabilă pentru migraţie în strânsă 

colaborare cu GLI și cu migranții.

Dacă în localitate este aprobată o Strategie de dezvoltare 

socio-economică locală, aceasta va sta la baza 

consultărilor priorităților locale, iar planul de acțiuni al AdB 

va ține cont de prevederile strategiei. 

Pasul 10. Organizați şedinţa  
              de lansare a AdB

Trebuie să aveți claritate ce formă organizatorică va avea asocia-

ția creată. AdB poate avea două forme, și anume: (1) înregistrată 

oficial ca un ONG; (2) organizată ca un grup informal.

Decideţi care dintre acestea se potrivește mai bine scopurilor 

Dvs. și este mai adecvată din punct de vedere al resurselor de 

care dispuneţi.

În cadrul ședinței, pot fi discutate o serie de subiecte cum sunt: 

prioritățile și problemele locale existente și posibile soluții, 

rolul unor parteneriate între primărie și băștinași, scopul unei 

AdB, acțiunile comune panificate, identificarea unor proiecte 

comune ce vor fi implementate și fondurile necesare etc. 

Se recomandă, în timpul ședinței să (1) decideți forma 

organizatorică a AdB; (2) stabiliţi reguli stricte de monito-

rizare pentru proiectele ce vor fi implementate; (3) desem-

naţi o persoană responsabilă pentru activități de colectare a 

fondurilor; și (4) să trimiteţi tuturor participanților procesul-

verbal al ședinței, elaborat de secretar, solicitând opinii și/sau 

confirmarea acestuia. 
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După şedinţă este extrem de important să fie informat 

întreg publicul, localnicii și băştinaşii, cu privire la 

desfăşurarea şedinţei și deciziile luate, inclusiv on line.

Pasul 11. Implementați proiectele 

Ați lansat AdB și acum puteți activa. Se propun 6 tipuri de pro-

iecte ce pot fi implementate de AdB. 

•	 Proiecte de infrastructură

•	 Proiecte de antreprenoriat sau de înfiinţare  

a afacerilor

•	 Promovarea turismului

•	 Înfrățirea de localități 

•	 Proiecte educaționale

•	 Proiecte în domeniul sănătăţii.

Bineînțeles că nu sunt decât nişte indicaţii orientative și vă 

încurajăm să exploraţi propriile viziuni și inițiative posibile de 

dezvoltare a comunității cu implicarea semnificativă a băştina-

şilor, inclusiv a celor din străinătate.

Pentru a asigura implementarea cu succes a următoarelor 

etape este necesară respectarea unor reguli de bază. Există 

trei principii-cheie, ce vor contribui la implementarea cu 

succes a proiectelor în etapele următoare de funcționare a 

AdB:

•	 Transparenţă;

•	 Responsabilitate;

•	 Vizibilitate. 

Monitorizați continuu următoarele: beneficiarii direcți și indi-

recți ai proiectului, implicarea cât mai largă a băștinașilor, con-

sultarea continuă a acestora și utilizarea eficientă a fondurilor.  
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Pasul 12. Finalizarea proiectului

Felicitări! Ați demonstrat că migranții pot fi o resursă 

valoroasă pentru dezvoltarea localității. 

Finisarea unui proiect este o etapă crucială, ce trebuie să fie 

pusă în valoare și sărbătorită.

Evaluarea impactului – este analiza realizărilor AdB, 

evaluarea experienței și reflectarea asupra performanței.

Asigurarea sustenabilităţii vizează două domenii 

principale: disponibilitatea finanţării și instituţionalizarea 

parteneriatelor. Ambele sunt esențiale pentru existența și 

funcționarea stabilă a AdB.

Schimbul de practici și lecţii învăţate cu alți actori poate fi de 

mare folos pentru APL-urile şi migranții din alte localităţi și 

regiuni, care îşi creează propria AdB.

Activitatea AdB nu se oprește aici. Utilizați modelul descris aici 

pentru a iniția și implementa noi proiecte care vor contribui la 

o dezvoltare durabilă a localităților din Moldova. 



15

Notiţele mele



16

„Diaspora este o resursă importantă. 

Suntem peste 400 000 de moldoveni 

peste hotare. Dacă am putea colecta câte 

10-20 de euro lunar doar de la 20% din 

oameni, am putea realiza proiecte frumoase 

de dezvoltare, de care să beneficieze ţara 

noastră”, 

Migrant din Moldova,  
respondent în cadrul interviului

 

Acest produs este un sumar al Ghidului pentru crearea și 

consolidarea Asociaţiilor de Băștinași din Republica Moldova 

pentru autorităţile publice locale și migranţi

Elaborat în cadrul Proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, 

implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Agenției 

Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.




