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Implicarea diasporei în dezvoltarea locală necesită eforturi concertate
din partea mai multor actori, care pot stimula sau împiedica efectul
pozitiv al acesteia. Iată de ce PNUD Moldova a adoptat o abordare
inovatoare bazată pe cinci piloni, al cărei scop este de a implica
emigranții în dezvoltarea locală și de a facilita contribuția lor substanțială
la prosperarea comunităților lor de baștină.
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Rezumat
Migrația joacă un rol-cheie în dezvoltarea durabilă a țărilor de origine, de tranzit și de destinație,
atât la nivel național, cât și la nivel local. În pofida
existenței multor conotații negative și stereotipuri,
migrația contribuie la construirea de conexiuni, la
transformarea comunităților și la abilitarea bărbaților și femeilor din întreaga lume.
Axarea pe interacțiunea dintre emigrare și dezvoltarea locală este un element central în eforturile mai ample de consolidare a dezvoltării locale
în țările de origine.1 Experiența pozitivă a unor țări,
așa cum este demonstrată prin cazul Moldovei,
contestă ipoteza că emigrarea constituie o pierdere permanentă pentru țările de origine. Reprezentanții diasporei joacă un rol favorizant ca agenți
de dezvoltare și purtători de capital social în beneficiul comunităților lor de origine.
Abordarea celor cinci piloni ai PNUD Moldova
față de diasporă, emigrare și dezvoltare
Republica Moldova înregistrează niveluri ridicate
de emigrare, cu impact semnificativ observat la nivel local și național. Deși emigrarea pe scară mai
largă în Moldova a început să aibă loc abia la începutul anilor 2000, dorința membrilor diasporei
moldovenești de a sprijini și investi în țara lor de
origine a fost constant ridicată. Guvernul Republicii Moldova a recunoscut tot mai mult potențialul diasporei ca un catalizator pentru eforturile
sale de dezvoltare. Intervenția PNUD a contribuit
la transpunerea acestei abordări într-un angajament mai cuprinzător și mai sistematic la nivel
local.
În 2015 PNUD Moldova a început să dezvolte o
abordare a cinci piloni pentru ca emigrarea să
funcționeze pentru dezvoltarea locală. Inițiativa a
fost implementată în cadrul Proiectului ”Migrație și
dezvoltare locală” (MiDL), finanțat de Elveția. Sco-

1

pul a fost să conecteze emigranții moldoveni cu
localitățile lor natale din Moldova și să îi implice în
mod semnificativ în toate etapele dezvoltării locale,
transformând emigrarea într-o oportunitate pentru comunitățile locale și integrând considerațiile
pentru implicarea diasporei în agenda de dezvoltare locală. Proiectul MiDL a fost un pilot în Moldova și s-a bazat pe cinci piloni pentru dezvoltarea
locală durabilă cu migranții.
PILONUL I:
Integrarea emigrării la nivel instituțional
Ținând cont de faptul că autoritățile locale nu
aveau capacități de înțelegere a potențialului emigrării pentru dezvoltarea locală, PNUD a lucrat la
creșterea gradului de conștientizare și a capacităților instituționale pentru a gestiona eficient emigrarea la nivel local. În timp ce căuta să sprijine
asumarea locală, primul pas crucial a fost identificarea și desemnarea persoanelor responsabile
pentru migrație la nivel local. Pentru fiecare punct
focal local de migrație, a fost elaborată o fișă actualizată a postului, cu funcții legate de migrație
care acoperă probleme de emigrare și dezvoltare
locală, implementarea politicilor privind Diaspora,
Migrația și Dezvoltarea și coordonarea proceselor
consultative, cum ar fi comunicarea cu emigranții
și populația locală. PNUD a sprijinit, de asemenea,
extinderea capacității administrației publice locale
prin dezvoltarea unui program de formare bazat pe
evaluări preliminare ale nevoilor și care acoperă
subiecte relevante pentru emigrare, dezvoltarea
locală și implicarea diasporei. Formarea la locul de
muncă adaptată contextului local specific și nevoilor observate în fiecare comunitate a completat
acest pilon.

White Paper on mainstreaming migration into local development planning and beyond [Cartea albă privind integrarea emigrării în
planificarea dezvoltării locale și nu numai], JMDI, OIM
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PILONUL II:
Integrarea emigrării în elaborarea politicilor locale
Odată ce un cadru instituțional viabil pentru migrație este introdus la nivel local, următorul pas este
consolidarea cadrelor de politici care oglindesc
realitățile locale legate de migrație. PNUD Moldova a conceput un set cuprinzător de acțiuni care a
oferit posibilitatea de a obține date locale multidimensionale despre emigrare pentru a servi drept
dovezi pentru elaborarea politicilor locale. PNUD
a sprijinit lansarea bazelor de date locale privind
emigrarea, permițând guvernelor locale să colecteze date despre populația lor nativă din străinătate și ajutând guvernele locale să încorporeze o
componentă de emigrare în strategiile și politicile
locale. Aceasta a însemnat aducerea experienței,
cunoștințelor și intereselor emigranților și ale familiilor acestora pe agenda de dezvoltare, alături de
nevoile populațiilor locale și ale membrilor familiilor
lăsate în urmă. Pe baza datelor colectate, viziunea
și declarațiile de misiune ale autorităților publice
locale au inclus aspirațiile atât ale populațiilor locale, cât și ale diasporei în zonele în care acestea se
intersectează.
PILONUL III:
Conturarea implicării diasporei prin crearea
asociațiilor de băștinași
În pofida rolului și potențialului emigranților moldoveni în relație cu dezvoltarea locală, cadrul instituțional și mecanismele de mobilizare a contribuției
lor la dezvoltarea țării lor de origine nu fuseseră
dezvoltate înainte de proiectul MiDL. Răspunsul
proiectului a fost crearea unui nou cadru pentru
implicarea diasporei prin înființarea asociațiilor
de băștinași (AdB). Deși a fost inspirat de alte țări,
acest model inovator de implicare a diasporei în
dezvoltarea locală a fost creat și adaptat contextului moldovenesc.
2

8

Spre deosebire de alte țări, unde dezvoltarea unor
astfel de asociații a fost un proces condus de migranți, PNUD Moldova a recomandat autorităților
publice locale să inițieze AdB. Acest lucru s-a
dovedit a fi eficient și cu economie de timp. Prin
ample campanii de comunicare pe rețelele sociale,
emigranții moldoveni și comunitățile locale au fost
invitate să înființeze AdB-uri în localitățile lor natale
cu scopul de a îmbunătăți furnizarea de servicii și
dezvoltarea socio-economică prin activități concrete. Pe toată durata proiectului MiDL, participarea
emigranților moldoveni prin intermediul AdB-urilor
a luat mai multe forme: au contribuit cu remitențe
la activitatea asociației, au finanțat și implementat
proiecte, s-au implicat colectiv în îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii locale, au promovat inițiative
locale, au organizat campanii de colectare de fonduri și au oferit sprijin în natură. Seturile de abilități, expertiza profesională și cunoștințele cu care
membrii diasporei au contribuit la AdB au fost la fel
de importante.
PILONUL IV:
Sprijinirea intervențiilor semnificative ale
diasporei prin proiecte locale comune
Înainte de intervenția PNUD, inițiativele emigranților moldoveni erau locale, sporadice, mai ales de
natură socială, umanitară și caritabilă, și nu neapărat legate de comunitățile lor de origine într-o manieră sistematică. O provocare pentru proiect a fost
de a schimba percepțiile în rândul diasporei, astfel, încât reprezentanții acesteia să-și dea seama
că sunt actori importanți și strategici la nivel local,
contribuind la eforturile de dezvoltare pe termen
lung și capabili să contribuie la schimbarea tangibilă în comunitățile lor de origine. PNUD a conceput
și pilotat o schemă de sprijin și de granturi de cofinanțare2 adaptată nevoilor observate și cu scopul
de a implementa proiecte comune de sprijinire a
serviciilor locale și a dezvoltării economice. Sche-

Schema de granturi de cofinanțare implică trei actori principali: PNUD, administrațiile publice locale și migranții (prin intermediul AdB).
Fiecare grant oferit de PNUD autorităților locale a fost condiționat de cel puțin 10% cofinanțare din partea diasporei și 10% din bugetele locale.
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ma a consolidat capacitatea atât a autorităților publice locale, cât și a diasporei, îmbunătățind asumarea de a gestiona eficient inițiativele locale comune
și de a consolida încrederea reciprocă. Acest parteneriat a implicat încă de la început o abordare comună, angajând emigranții în calitate de coautori
ai inițiativelor locale (inclusiv prin consultări online),
cofinanțatori și, în final, coimplementatori.
PILONUL V:
Replicarea și asigurarea durabilității modelului
Modelul de implicare a emigranților, dezvoltat și
pilotat de PNUD în 38 de localități prin proiectul
MiDL, a fost extins la încă 150 de localități la nivel
național (sfârșitul anului 2021). Recunoscând aplicabilitatea practică a abordării și ca urmare a sprijinului multianual dedicat prin proiect, Guvernul Republicii Moldova a preluat abordarea, a replicat-o
și a finanțat-o din resurse naționale, în pofida priorităților concurente și a unui buget național limitat.
În 20203, Guvernul Republicii Moldovei a aprobat și
a lansat prima ediție a Programului național „Diaspora Acasă Reușește”4 (DAR51+3), adaptând astfel
modelul elaborat și pilotat de PNUD.
Rezultatele obținute de autoritățile publice locale și de AdBși angajamentul hotărât și multidimensional al diasporei demonstrează că emigrarea poate aduce beneficii tangibile la nivel local
pentru populația locală, pentru membrii diasporei
și pentru familiile lor lăsate în urmă. Oferirea diasporei a posibilității de a participa în calitate de părți
interesate-cheie în dezvoltarea locală – permițându-le să-și exprime ideile și preocupările pe parcursul procesului de integrare – a fost crucială pentru
succesul intervenției PNUD în Moldova și un factor determinant probabil pentru interesul lor viitor
față de comunitățile native. Parteneriatele dintre
autoritățile locale și AdB au stimulat dezvoltarea
socioeconomică și implicarea mai multor părți
3
4
5

interesate, inclusiv îmbunătățirea mijloacelor de
trai, și au atenuat unele dintre disparitățile, inegalitățile și provocările cauzate de emigrare în țara
și în comunitățile de origine. Noile oportunități generatoare de venituri și servicii locale îmbunătățite
au contribuit la o guvernare locală mai eficientă,
precum și la niveluri mai ridicate de transparență
și încredere, ceea ce a condus în cele din urmă la
o dezvoltare locală durabilă și favorabilă incluziunii.
Modelul pilotat de proiectul MiDL poate fi ușor
replicat și adaptat în alte țări, respectând în același timp nevoile și prioritățile specifice contextului.
Pentru a facilita replicarea abordării, considerentele din această publicație sunt structurate cronologic în jurul unui ciclu de proiect care se axează
pe trei etape principale: (i) stabilirea domeniului și
planificarea; (ii) evaluarea și finalizarea propunerii
de proiect și (iii) implementarea/revizuirea. În cele
din urmă, publicația subliniază principalele provocări, răspunsuri, instrumente, întrebări-cheie și factori de succes observați în aplicarea abordării celor
cinci piloni în Moldova, având ca scop să însoțească Birourile de Țară și partenerii PNUD în eforturile
de implicare a diasporei pentru dezvoltarea locală.

http://brd.gov.md/ro/content/sesiune-line-pentru-castigatorii-proiectelor-din-cadrul-programului-diaspora-acasa-reuseste
Programul Național al Guvernului Republicii Moldova DAR 1+3, https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13
DAR este acronimul titlului Programului Diaspora Acasă Reușește
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Prezentare generală:
Despre ce este această publicație?
În decursul ultimului deceniu, actorii de la nivel internațional, național și local au acordat o atenție
semnificativă legăturii dintre emigrare și dezvoltarea locală. Pe plan global, se întreprind eforturi
tot mai mari pentru a valorifica impactul pozitiv al
emigrării asupra dezvoltării în țările de origine ale
migranților, în special la nivel local.
În acest ghid este explicat rolul și angajamentul
PNUD de a oferi suport statelor în vederea valorificării investițiilor diasporei pentru dezvoltarea
locală, în baza exemplului Republicii Moldova,
care în perioada 2015-2018 a implementat Proiectul „Migrație și dezvoltare locală” (MiDL- faza I),6 finanțat de către Guvernul Elveției. Acest proiect a
fost conceput pentru a susține APL din Republica
Moldova să elaboreze și să implementeze politici,
metodologii și proceduri cu privire la emigrare, precum și să le coreleze cu procesele de dezvoltare
locală.
Ghidul își propune să ofere informații practice și
abordări adaptabile în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării locale, spre replicare în alte țări.
Este subliniată importanța creării parteneriatelor
între autoritățile naționale și locale, agențiile ONU,
sectorul privat, societatea civilă (organizații neguvernamentale/comunitare, inclusiv cele conduse
de diasporă sau migranți) și alte părți interesate,
pentru planificarea și operaționalizarea eficientă
și durabilă a abordărilor DMD, cu accent sporit pe
nivelul local.

6

7

8

Abordarea PNUD Moldova de valorificare a emigrării pentru dezvoltarea locală are la bază cinci
piloni:
1) Integrarea emigrării la nivel instituțional;
2) Integrarea emigrării în elaborarea politicilor
locale;
3) Conturarea implicării diasporei prin crearea
asociațiilor de băștinași;
4) Sprijinirea intervențiilor semnificative ale
diasporei prin proiecte locale comune;
5) Replicarea și asigurarea durabilității modelului.
Proiectul PNUD în Republica Moldova a avut la
bază un mediu de politici favorabil. Guvernul Republicii Moldova a susținut consolidarea sinergiilor
dintre migrație și dezvoltarea națională. Cu toate
acestea, anterior lansării acestui proiect, o abordare complexă și sistematică privind migrația și dezvoltarea nu fusese aplicată și la nivel local.
Dincolo de suportul oferit autorităților publice locale pentru implicarea sistematică a diasporei, proiectul a contribuit la o schimbare pozitivă în percepțiile comunităților locale privind rolul emigranților
și al diasporei în calitate de agenți ai schimbării
și a modului de implicare a acestora în dezvoltarea comunității. Un indicator al reușitei proiectului
a fost replicarea modelului în alte 101 localități din
țară, precum și decizia ulterioară a Guvernului Republicii Moldova de a extinde și de a finanța modelul la nivel național.

PNUD Moldova, Proiectul „Migrație și dezvoltare locală”, etapa I, finanțat de către Guvernul Elveției în Republica Moldova: https://www.
md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/MIDL_Project.html
În urma unui sondaj de opinie realizat de către PNUD Moldova la nivel local în localitățile țintă ale proiectului, s-a constatat că mai mulți
oameni din comunitățile partenere ale PNUD, spre deosebire de cei din alte localități, sunt de părere că migranții pot contribui la dezvoltarea generală a comunității și a unor servicii și infrastructuri publice foarte specifice. Aceasta indică faptul că aceste localități descoperă
o nouă dimensiune pozitivă a fenomenului migrației ca factor de dezvoltare și înțeleg mai bine modalitățile de implicare a migranților în
dezvoltarea comunităților locale. Studiul sociologic privind implicarea cetățenilor în dezvoltarea localităților din Republica Moldova, de
către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”, 2017.
Biroul Relații cu Diaspora al Republicii Moldova, înființat în anul 2012. A se vedea: http://brd.gov.md/
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În legislația Republicii Moldova se folosește o definiție oarecum extinsă a diasporei, care
include atât emigranții (temporari și permanenți), cât și descendenții lor născuți în străinătate.
Termenul „emigranți sau comunități de moldoveni stabiliți peste hotarele țării” ar fi mai potrivit
pentru cazul Moldovei, care are doar o istorie relativ recentă a migrației. Cu toate acestea,
odată cu înființarea Biroului Relații cu Diaspora8, Guvernul Republicii Moldova și-a revizuit
legislația și a aprobat o nouă definiție a diasporei care acoperă o gamă largă de emigranți ca
potențiali actori ai dezvoltării. Astfel, în sensul prezentului ghid, definiția stipulată în legislația
națională se aplică de fiecare dată când se menționează termenul „diaspora” în text. Modelul
PNUD descris în această publicație vizează membrii activi, implicați civic ai acestei diaspore:
cei care sunt gata și au dorința să contribuie în diferite moduri la dezvoltarea comunităților de
baștină.
Diaspora = cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar sau permanent peste hotarele țării,
inclusiv persoanele originare din Republica Moldova și descendenții acestora, precum și
comunitățile formate de aceștia9. Această definiție este în conformitate cu legislația Republicii
Moldova.
Termenul „local” în prezentul ghid presupune accentul pe autoritățile publice locale, ca fiind
actori care sunt în primul rând vizați atunci, când se discută impactul emigrării la nivel local. În
sensul prezentei publicații, termenul „local” se referă la localitățile sub formă de comune, sate
și orașe (adică unități mai mici decât raioanele).

Ghidul este structurat în patru secțiuni principale,
după cum urmează:
În secțiunea 1 sunt prezentate principalele evoluții
internaționale în domeniul emigrării și dezvoltării
locale, cum ar fi Pactul global pentru o migrație sigură, ordonată și regulată și Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilă. Tot aici este descris angajamentul instituțional al PNUD de a promova abordările de dezvoltare față de migrație și strămutare.

9

Secțiunea 2 descrie în detalii experiența Republicii
Moldova de valorificare a migrației pentru dezvoltarea locală. Secțiunea dată reprezintă elementul principal al acestei publicații. Aceasta reflectă
abordarea celor cinci piloni vis-a-vis de diasporă,
migrație și dezvoltare, pilotată de PNUD Moldova
în peste 38 de localități, abordare replicată la nivel
național de Guvernul Republicii Moldova. În cadrul
proiectului, peste 10.000 de emigranți au investit
în dezvoltarea țării și a comunităților de baștină,

Hotărârea de Guvern nr. 657 din 06.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (punctul 7, litera j1).
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contribuind la îmbunătățirea serviciilor locale și la
dezvoltarea oportunităților generatoare de venituri.
Implicarea lor a fost posibilă datorită unor abordări
inovatoare, care includ crearea asociațiilor de băștinași. Ghidul oferă exemple practice pentru fiecare
din cei 5 piloni descriși, despre modul în care PNUD
și alți parteneri pot susține autoritățile naționale și
locale, dar și modul în care autoritățile locale pot
crea parteneriate cu migranții în vederea transformării emigrării dintr-o provocare într-o oportunitate
pentru o dezvoltare locală durabilă și de impact.
Ultimele două secțiuni pun accentul pe aspectele practice care urmează a fi luate în considerație
la replicarea, adaptarea și extinderea abordării în
contextele altor țări, atât de către PNUD, cât și de
către parteneri. Astfel, în secțiunea 3 sunt prezentate concluziile și lecțiile învățate, iar în secțiunea
4 sunt incluse recomandările pas cu pas pentru
lansarea sau replicarea unor abordări similare și

12

în alte regiuni, inclusiv este prezentat un set de
instrumente cu un sumar al posibilelor provocări,
răspunsuri, a factorilor de succes, precum și a instrumentelor disponibile spre utilizare.
Acest ghid servește eforturilor ample ale PNUD
de a perfecționa și de a extinde modelele reușite
de contribuție a diasporei la dezvoltarea locală. Îndemnul de a utiliza abordări bazate pe dovezi și
ușor adaptabile este mai puternic ca niciodată, mai
ales în contextul actual al imprevizibilității globale, marcat de eforturile de recuperare în rezultatul
crizei provocate de COVID-19. Eforturile noastre
colective de sprijinire a redresării socio-economice trebuie să integreze o perspectivă a mobilității
umane, având în vedere măsura în care migranții
sunt afectați alături de populațiile locale, precum și
impactul pe care îl vedem în prezent – de exemplu,
asupra remitențelor.
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Secțiunea 1:
Principalele direcții internaționale
privind diaspora, emigrarea și dezvoltarea:
Unde ne aflăm la moment?
Migrația este una din trăsăturile definitorii ale existenței umane. Oriunde în lume, aceasta influențează semnificativ aspectele dezvoltării economice și
sociale. Relația interconectată dintre emigrare și
dezvoltare este recunoscută tot mai mult.
În pofida conotațiilor sale negative și a stereotipurilor, migrația a fost întotdeauna o dimensiune
importantă a dezvoltării umane. Migrația ne ajută
să stabilim conexiuni, să transformăm comunități
și să abilităm oamenii din toată lumea. Emigrarea joacă un rol cheie în creșterea economică și
dezvoltarea durabilă atât la nivel național, cât și
local.
Emigrarea are potențialul de a îmbunătăți dezvoltarea și investițiile, de a completa lacunele de pe
piața muncii, de a nutri inovația, de a îmbunătăți
prestarea serviciilor, de a crește nivelul de participare și transparență și, într-un final, de a consolida
încrederea într-o lume globalizată. Fenomenul poate acționa ca un instrument eficient de reducere a
sărăciei nu doar pentru migranți, ci și pentru familiile lor și comunități mai largi, cuprinzând atât țările
unde trăiesc, cât și cele de unde provin. Pentru ca
emigrarea să genereze beneficii, este nevoie de
eforturi concertate, coordonate și bine planificate
din partea mai multor actori internaționali, regionali,
naționali și comunitari.
La nivel mondial, Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilă recunoaște migrația ca o dimensiune de
bază a dezvoltării10, promovând integrarea emigrării ca o caracteristică transversală a agendei globa-

le de dezvoltare. În paralel cu un apel lansat la nivel
mondial de a valorifica contribuțiile pozitive și de a
atenua consecințele negative ale migrației, statele
au adoptat în anul 2018 Pactul global pentru o migrație sigură, ordonată și regulată11. În mod similar,
Agenda de acțiuni de la Addis Abeba12 privind finanțarea dezvoltării, adoptată în anul 2015, denotă
importanța remitențelor. Menită să susțină procesul
de realizare a Agendei 2030, Agenda de acțiuni de
la Addis Abeba oferă un cadru important pentru finanțarea dezvoltării durabile și alinierea fluxurilor
și politicilor de finanțare cu prioritățile economice,
sociale și de mediu.
Toate aceste evoluții internaționale, definite și contextualizate ulterior la nivel regional, susțin integrarea Obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă (ODD)
în diverse sectoare orientate atât spre dezvoltarea
națională, cât și cea locală. În acest mod apar noi
posibilități de mobilizare a eforturilor colective de
protejare și abilitare a migranților pentru a-și valorifica potențialul de dezvoltare în beneficiul cetățenilor, comunităților și societăților.
Mesajul global al PNUD privind promovarea abordărilor de dezvoltare față de migrație și strămutare este aliniat la acordurile internaționale de
dezvoltare și pune accentul pe patru domenii specifice13:
i. Abordarea cauzelor de bază ale strămutării și
atenuarea factorilor care provoacă migrația și a
factorilor care îi determină pe oameni să plece
de acasă;

Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners [Migrația și Agenda 2030. Ghid pentru practicieni].
Acord global pentru migrația sigură, ordonată și regulată, 2018.
12
Agenda de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare, 2015.
13
Promoting development approaches to migration and displacement: UNDP’s four specific focus areas [Promovarea abordărilor de
dezvoltare față de migrație și strămutare: patru domenii de interes specifice ale PNUD], 2019.
10
11
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ii. Sprijinirea statelor în vederea integrării subiectelor legate de migrație și strămutare în planurile de dezvoltare naționale și locale, inclusiv în
cadrul naționalizării ODD-urilor, și consolidarea
impactului pozitiv al migranților/diasporei asupra
dezvoltării durabile;
iii. Sprijinirea refugiaților, migranților, persoanelor
strămutate intern și comunităților gazdă în a face
față, a se recupera și a susține dezvoltarea în situații de criză și post-criză („dezvoltare axată pe
reziliență”);
iv. Sprijinirea autorităților naționale și locale în realizarea (re)integrării comunitare durabile.
Aceste domenii de interes au la bază expertiza
existentă a PNUD la nivel național, regional și global, precum și colaborarea strânsă pe care agenția
o are cu parteneri precum Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și alte agenții.

dintre emigrare și dezvoltarea locală, administrațiile locale și primăriile se află pe prima linie atunci
când se discută despre abordarea impactului
emigrării – pozitiv sau negativ. Aceasta rezultă în o
responsabilitate mai mare de a aborda un spectru
larg de subiecte care includ (re)integrarea, serviciile juridice și sociale, educația, respectarea legislației, dezvoltarea economică și sănătatea.
Un rol central în eforturile mai ample de consolidare a dezvoltării locale este atribuit interacțiunii
dintre emigrare și dezvoltarea locală14. Pentru a
valorifica întregul potențial al emigrării, sunt indispensabile parteneriatele ample și complementare dintre APL, asociațiile de emigranți și alte părți
interesate. După cum arată experiența Moldovei,
abordarea clasică despre emigrare drept o pierdere permanentă poate fi contestată cu succes, prin
abilitarea comunităților din diasporă să își asume
rolul de agenți ai dezvoltării și de „purtători” de capital social în beneficiul țărilor lor de origine.

Aceste domenii evidențiază importanța adaptării
măsurilor programatice, politice și de advocacy la
contextele naționale și locale, ținând cont de dinamica regională. În ceea ce privește conexiunea

14

White Paper on mainstreaming migration into local development planning and beyond [Cartea albă privind integrarea emigrării în
planificarea dezvoltării locale și nu numai], JMDI, OIM.
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Valorificarea migrației pentru dezvoltare: o perspectivă regională
Multe țări din Europa, Asia Centrală și alte regiuni recunosc că potențialul migranților trebuie
valorificat mai activ pentru dezvoltarea lor. Cu toate că acest ghid are la bază un studiu de
caz din Moldova, în alte țări, la fel, au fost observate mai multe eforturi relevante. Mai jos sunt
prezentate două exemple.
În Bosnia și Herțegovina, în anul 2018, a fost stabilit, împreună cu Banca de Dezvoltare a
Federației Bosniei și Herțegovinei, un fond de investiții prin care erau cofinanțate investițiile
economice locale cu implicarea diasporei. Fondul a fost creat ca parte a proiectului „Diaspora
pentru dezvoltare” al Ministerului pentru Drepturile Omului și Refugiați, implementat de PNUD
și OIM și finanțat de Guvernul Elveției. Mai mult decât atât, datorită proiectului au fost inițiate,
împreună cu părțile interesate private și publice și mediul academic, programe extinse de
transfer de cunoștințe și de competențe cu implicarea diasporei. Această abordare a inclus experți proeminenți din diasporă care au făcut transfer de know-how către partenerii de la nivel
local, rezultatele fiind adesea o cooperare extinsă și implicare în mediul de afaceri.
În Tadjikistan, unde remitențele contribuie cu 40-50% la produsul intern brut (PIB) al țării,
PNUD a creat oportunități și platforme pentru cofinanțare din remitențe, scopul fiind de a
îmbunătăți dezvoltarea socială și economică în mediul rural. Împreună cu partenerii săi, PNUD
a sprijinit eforturile pe termen lung de a alinia dezvoltarea locală și elaborarea programelor
în domeniul migrației, inclusiv înființarea de asociații de gospodării ale migranților în perioada
2007-2008 și a unui fond fiduciar în cadrul Programului de dezvoltare rurală în anul 2012. În
perioada 2014-2016 a avut loc extinderea Inițiativei de îmbunătățire a mijloacelor de trai în mediul rural, valorificând utilizarea veniturilor gospodăriilor din remitențe pentru dezvoltarea locală și sprijinindu-i, în paralel, pe migranții tadjici din Federația Rusă ca să-și dezvolte abilitățile
necesare pe piața muncii. PNUD încurajează în continuare valorificarea cofinanțării comunitare
din remitențele migranților pentru a crea locuri de muncă, pentru a susține mijloacele de trai și
pentru a construi infrastructura comunitară necesară coeziunii sociale. Contribuțiile diasporei
au fost direcționate spre construirea infrastructurii comunitare. Spre exemplu, în cadrul unui
proiect de prevenire a extremismului violent, pe teritoriul unei școli din districtul Nurabad a fost
construit un stadion, lucrările de construcție și 20% din materialele proiectului fiind finanțate
din remitențe. Au fost puse și bazele producției de cărămizi din ciment, fiind create locuri de
muncă în regiune.
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Secțiunea 2:
Abordarea celor cinci piloni ai
PNUD Moldova față de diasporă,
emigrare și dezvoltare
La nivel global, PNUD depune eforturi pentru a maximiza beneficiile mobilității umane
asupra dezvoltării și pentru a reduce consecințele negative ale acesteia. PNUD colaborează cu țările partenere pentru a echilibra răspunsurile pe termen scurt la impactul
emigrării cu soluții de dezvoltare durabilă pe termen lung. În acest sens, PNUD abordează fenomenul migrației din perspectiva dezvoltării.
Contextul național: Emigrarea este un fenomen în
continuă evoluție în Republica Moldova, cu impact
semnificativ observat atât la nivel local, cât și la nivel național. Republica Moldova este preponderent
o țară de origine pentru migrație și, într-o măsură
mai mică, o țară de destinație sau de tranzit pentru
migranți.
De fapt, dacă e să comparăm în raport cu numărul
populației sale, Moldova ocupă locul unsprezece
din lume la capitolul emigrare15. Migrația joacă un
rol central în dezvoltarea unei țări în care peste
un sfert din numărul total al populației sale locuiește în străinătate, fie permanent, fie temporar.
Aproximativ două treimi din persoanele care au
plecat sunt din zone rurale și sunt preponderent
tineri. Statistica variază, în funcție de sursa și metodologia utilizată. Potrivit celor mai recente date
naționale privind emigrarea (2019), numărul cetățenilor moldoveni care trăiesc în țara lor este de
2,68 milioane16, comparativ cu 3,68 milioane în
anul 2000, ilustrând o scădere semnificativă a populației rămase în țară. Principalii „factori determi-

nanți” pentru migranții moldoveni sunt de natură
economică, cum ar fi lipsa locurilor de muncă decente și a oportunităților de a câștiga bani.17
Remitențele au devenit o sursă majoră de finanțare internă în economia moldovenească, plasând-o
printre primele 20 cele mai dependente țări de
remitențe. Creșterea PIB-ului Republicii Moldova în anii precedenți se datorează în mare parte
veniturilor trimise de migranții moldoveni care lucrează în străinătate. Creșterea economică a țării
este în mare parte bazată pe consum și determinată preponderent de remitențele migranților. În
total, în anul 2019, emigranții moldoveni au trimis
acasă 1,91 mlrd. USD sau 16,3% din PIB.18 Tradițional, remitențele sunt folosite pentru consumul privat al gospodăriilor migranților, în special pentru
cheltuielile zilnice, procurarea și/sau întreținerea
locuințelor sau accesarea serviciilor de sănătate
și educație.
Republica Moldova are o structură instituțională în
domeniul migrației bine coordonată, cu mai multe

Blog de Stephan Liller: https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/blog/2018/making-the-most-of-emigration.html
Datele Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, www.statistica.md
17
Pentru mai multe informații despre contextul migrațional în Moldova și despre diferite metodologii utilizate, consultați seria „Profilul
Migrațional Extins al Republicii Moldova” disponibilă la www.iom.md
18
Datele Băncii Mondiale, 2019, 2020, https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=MD
15

16
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Republica Moldova, fapte și cifre19
Populație (2019):

2,68 milioane

Suprafață:

33.845 km2

Numărul de emigranți (2019):20

1.013.417
25,1% din populație

Numărul de imigranți (2019):

104.713
2,6% din populație

Remitențe (2019):

1,91 mlrd. USD

Remitențe, % din PIB (2019):

15,974%

Indicele Dezvoltării Umane, clasament (2019):

107 din 188

Principalele țări de destinație:

Federația Rusă, Italia, Israel, Spania, Ucraina, Germania, Portugalia, Grecia, România, Canada

instituții implicate. Principalii actori în domeniul migrației sunt următorii:21
- Biroul Relații cu Diaspora din cadrul Cancelariei
de Stat de pe lângă Prim-ministru și Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au ca prioritate centrală stabilirea și implementarea politicilor în domeniul migrației, diasporei, revenirii
în țară și reintegrării.
- Biroul Migrație și Azil este agenția principală
responsabilă de implementarea politicilor în domeniul imigrării, cu sprijinul Poliției de Frontieră
și al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței
de Muncă.

În anul 2017, Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări normative pentru extinderea la nivel
local a rețelei de persoane responsabile pentru
domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD).
Rețeaua urmărește să sprijine implementarea unei
„abordări integrate”, atât la nivel național, cât și la
nivel local.22 Guvernul Republicii Moldova a recunoscut tot mai mult potențialul diasporei drept
catalizator al eforturilor sale de dezvoltare. Intervenția PNUD, prin intermediul proiectului MiDL, a
contribuit la transpunerea acestei abordări într-un
angajament mai amplu și mai sistematic la nivel local. Diaspora moldovenească peste hotare este un
fenomen relativ recent, având în vedere faptul că
emigrarea a început să ia amploare abia la începu-

OIM Moldova, 2019, Republica Moldova, fapte și cifre, https://moldova.iom.int/moldova-facts-and-figures
Date UN DESA disponibile la: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
21
OIM, Migration Governance Snapshot: The Republic of Moldova [Republica Moldova. Pe scurt despre guvernanța în domeniul
migrației], mai 2018, https://www.iom.md/sites/default/files/publications/docs/Migration%20Governance%20Snapshot%20The%20
Republic%20of%20Moldova.pdf
22
Ibidem.
19

20

GHID OPERAȚIONAL BAZAT PE EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA

17

SECȚIUNEA 2:

tul anilor 2000, însă dorința lor de a sprijini și de a
investi în țara lor de origine este una în creștere.
Implicarea diasporei moldovenești în dezvoltarea
locală necesită eforturi concertate și constante din
partea mai multor actori, însoțite de resurse umane
și financiare previzibile23. Autoritățile publice locale
(APL) sunt printre cei mai dinamici factori de decizie
în ceea ce privește abordarea provocărilor și oportunităților generate de fenomenul emigrării, având
în vedere impactul concret la nivel local. APL sunt
actorii centrali care trebuie să ia parte la procesul de
implicare a diasporei în dezvoltarea locală. Pornind
de la această constatare, PNUD Moldova a inițiat
în 2015 o abordare bazată pe cinci piloni, pentru a
face ca emigrarea să fie favorabilă dezvoltării locale,
abordarea dată fiind implementată în cadrul proiectului MiDL, finanțat de către Guvernul Elveției. Inițiativa urmărea stabilirea unei conexiuni între emigranții
moldoveni și localitățile lor de baștină din Moldova
și implicarea semnificativă a acestora la toate etapele dezvoltării locale, transformând astfel emigrarea
dintr-o provocare într-o oportunitate pentru comunitățile locale și integrând în agenda de dezvoltare
locală considerentele de implicare a diasporei.
Proiectul PNUD/MiDL a fost un proiect pilot pentru
Moldova. Acesta fusese implementat pe fundalul
schimbărilor în abordările APL față de implicarea
diasporei și în interesul lor de a acționa diferit. În cadrul primei etape a proiectului (2015-2018) a fost observată o schimbare graduală – dar foarte concretă
- în capacitatea și interesul APL de a aborda emigrarea într-un mod eficient și de a implica constant
diaspora în calitate de partener pentru o dezvoltare
locală durabilă. Schimbarea a fost enormă: timp de
peste două decenii, autoritățile locale au urmărit pasiv plecarea cetățenilor din sate și orașe în căutarea
unei vieți mai bune fie în afara țării, fie în alte localități din țară. Datorită proiectului, autoritățile locale au
23

început activ să transforme emigrarea într-o oportunitate pentru dezvoltarea locală. Proiectul a acoperit
atât resursele financiare, cât și capacitarea pentru
cele 38 de localități/comunități partenere.
Abordarea proiectului a avut la bază cinci piloni pentru
dezvoltarea locală durabilă împreună cu migranții:
Pilonul I: Integrarea emigrării la nivel instituțional;
Pilonul II: Integrarea emigrării în elaborarea politicilor locale;
Pilonul III: Conturarea implicării diasporei prin crearea asociațiilor de băștinași;
Pilonul IV: Sprijinirea intervențiilor semnificative
ale diasporei prin proiecte locale comune;
Pilonul V: Replicarea și asigurarea durabilității modelului.

Pentru a încuraja diaspora să investească acasă, administrațiile publice locale
și alți actori trebuie să stabilească o
relație de încredere cu cetățenii lor stabiliți în străinătate și, în egală măsură, să
instituționalizeze și să susțină eforturile
de implicare.

După pilotarea reușită în 38 de localități din Moldova, modelul a fost extins la nivel național către alte
(cel puțin) 101 de sate și orașe din toată țara. Paginile următoare descriu în detalii acțiunile și etapele
recomandate pentru fiecare pilon pentru APL din
Moldova sau alte regiuni interesate să replice modelul, inclusiv factorii contextuali relevanți care asigură succesul și durabilitatea abordării modelului.
De asemenea, sunt descrise principalele provocări
întâmpinate, precum și modalitățile prin care au fost
sau pot fi depășite.

În cazul Moldovei, angajamentul autorităților publice naționale, al APL, al comunității locale și al migranților nativi din străinătate era
extrem de important la început. Acest lucru a asigurat transparența, sinergia și coordonarea între acești actori și a condus la complementaritatea fondurilor, a resurselor și a eforturilor pentru dezvoltarea locală.
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Pilonul I:
Integrarea emigrării la nivel instituțional
Acest pilon include principalele acțiuni de pregătire și capacitare a autorităților publice
locale pentru gestionarea în mod eficient a migrației din Moldova, la nivel local, și pentru
implicarea emigranților în dezvoltarea locală.
Provocarea: Administrațiile publice locale nu
aveau capacități de valorificare a migrației și nu
cunoșteau potențialul emigrării pentru dezvoltarea locală. Punctul de plecare pentru echipa PNUD
a fost identificarea actorilor locali care trebuie să
fie implicați la diferite etape ale procesului. Primarii sunt printre primii care comunică cu migranții și
sunt cei mai indicați să le propună parteneriate de
dezvoltare locală. Cu toate acestea, dacă ei nu recunosc potențialul migrației pentru dezvoltarea locală sau nu înțeleg rolul lor în acest proces, ei nu

își vor instrui personalul să acționeze corespunzător.
La începutul proiectului, APL partenere aveau doar o
idee vagă despre dinamica emigrării care le afectează comunitățile, inclusiv oportunități sau experiențe
limitate de interacțiune cu diaspora originară din comunitățile lor. Cea mai dificilă parte a fost depășirea
stereotipurilor. Majoritatea autorităților publice locale fie aveau o atitudine negativă față de emigrare,
fie pasivă: pe de o parte, ei observau doar impactul
negativ al migrației, iar, pe de altă parte, nu întreprindeau măsuri pentru a influența acest impact.

Procesul de evaluare și selectare a inclus criterii-cheie, cum ar fi numărul
minim de 4.000 de locuitori, cooperarea anterioară pozitivă cu PNUD,
capacitatea de a cofinanța și coimplementa proiecte de dezvoltare locală și
disponibilitatea unor idei/proiecte fezabile în comunitate. În plus, având în
vedere faptul că proiectul intenționa să colaboreze cu comunități afectate
de migrație, a mai existat criteriul ratei de emigrare la nivel local de minim
10%, care a fost estimat aproximativ (neoficial) de APL aplicantă (deoarece
nu existau date oficiale privind migrația locală pentru comunități la momentul
înscrierii). Acești indicatori au fost formulați în baza contextului specific
din Moldova și pot fi adaptați cu ușurință necesităților locale ale altor țări
interesate de replicarea modelului.
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19

SECȚIUNEA 2:

Soluția: Pentru a oferi suport comunităților locale
afectate de emigrare, PNUD a selectat 38 de comunități partenere în care să piloteze și să testeze
un nou model de implicare a emigranților în dezvoltarea locală. Comunitățile au fost selectate cu
scopul de a crea modele viabile naționale care să
permită implicarea eficientă a emigranților moldoveni în dezvoltarea locală.

Comunitățile-pilot au fost selectate în baza unui
proces competitiv, transparent și incluziv, bazat pe
criterii comune de evaluare și selectare.
De la debutul proiectului, PNUD a colaborat cu APL
pentru a crește gradul de conștientizare și înțelegere de către acestea a potențialului emigrării pentru dezvoltarea locală și, în același timp, pentru a le
spori capacitățile de gestionare eficientă a emigrării la nivel local.

Desemnarea persoanelor responsabile pentru domeniul DMD la nivel local
Ce? Cu echipe mici și resurse umane și financiare
limitate, primarii aveau adesea puține oportunități
de a lansa și menține activități de implicare a emigranților în dezvoltarea locală. La nivel național, în
fiecare minister au fost desemnate persoane responsabile pentru domeniul DMD. Susținerea angajamentului local și asigurarea identificării unei persoane responsabile la nivel local pentru migrație
s-au dovedit a fi esențiale. Persoana dată la nivel
național era responsabilă de subiectele legate de
emigrare și dezvoltarea locală relevante pentru
proiect, implementarea politicilor DMD și coordonarea proceselor consultative, cum ar fi comunicarea cu migranții și populația locală. Prin intermediul
proiectului, PNUD a elaborat o propunere de adaptare a acestui mecanism și la nivel local. Primarii
au fost încurajați să identifice și să desemneze un
specialist în cadrul primăriei, care să fie pe deplin
responsabil pentru domeniul DMD la nivel comunitar și care să supravegheze comunicarea bidirecțională continuă cu diaspora din străinătate.

le legate de DMD au fost alocate unei funcții deja
existente. Fiecare autoritate publică locală (sat sau
oraș) decidea în mod independent cui, în rândul
personalului existent, îi pot fi delegate funcții suplimentare legate de migrație. În acest sens, primarii
luau în considerare o gamă largă de factori, inclusiv capacitățile, abilitățile și competențele de comunicare ale persoanei pe care urmau s-o aleagă.
Printre profilurile persoanelor responsabile pentru
domeniul DMD la nivel local selectate se numărau viceprimari, specialiști în atragerea investițiilor,
specialiști în PR/comunicare și secretari de consiliu. Principalele stimulente pentru personalul nou
numit erau accesul la o gamă largă de opțiuni și instrumente de capacitare, după cum este descris în
această secțiune. Odată cu recunoașterea tot mai
mare a importanței subiectelor ce țin de domeniul
migrației, a apărut oportunitatea pentru personalul
local de a obține noi experiențe și practici privind
DMD, extinzându-și astfel orizonturile și oportunitățile profesionale.

Cum? Având în vedere bugetele locale foarte limitate, poziția de persoană responsabilă pentru
domeniul DMD la nivel local nu exista ca post vacant nou creat în cadrul primăriei: astfel activități-

Pentru fiecare persoană responsabilă pentru domeniul DMD la nivel local a fost elaborată o fișă a
postului actualizată, cu funcții legate de migrație,
cum ar fi:
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„Munca mea înseamnă mai mult decât o bază de date; înseamnă construirea unei relații de încredere cu
persoana care a părăsit satul. Aceasta presupune comunicare și dăruire. Primul meu pas a fost să contactez
cunoștințele sau rudele care locuiesc în străinătate și să le informez despre crearea asociației de băștinași și
nevoia noastră de a avea date. Am folosit tot felul de ocazii pentru a completa baza de date – evenimente,
rețele de socializare, întâlniri cu colegii de clasă”, povestește Viorica Mămăligă, responsabilă pentru DMD în
satul Vorniceni.

• Lansarea și menținerea bazelor de date locale24
ale diasporei;
• Comunicarea cu emigranții;
• Lansarea și susținerea asociațiilor de băștinași;
• Consultarea migranților și a populației locale cu
privire la prioritățile și impactul migrației la nivel
local;
• Construirea comunicării și sprijinirea interacțiunii

dintre migranți și comunitatea locală;
• Organizarea Zilelor Diasporei la nivel local, coordonarea proiectelor locale comune și a campaniilor de crowdfunding și, în cele din urmă, rolul
de agent de legătură între migranți și comunitatea lor de origine.

Ca urmare, alte (cel puțin) 101 persoane responsabile pentru domeniul DMD
la nivel local sunt desemnate și activează acum la nivel local în Republica
Moldova. Acestea au devenit principalele persoane de contact pentru migranți
și sunt vocile lor în procesele locale de planificare.

24

Mai multe informații despre bazele de date locale migraționale sunt oferite în secțiunea privind Pilonul 2.
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Extinderea capacităților și cunoștințelor APL privind emigrarea și dezvoltarea
Ce? Instruirea privind DMD oferită funcționarilor
APL este o altă modalitate de a consolida capacitățile în rândul actorilor relevanți. Proiectul MiDL și-a
propus să le consolideze cunoștințele și să-i sensibilizeze cu privire la beneficiile și provocările concrete ale emigrării, precum și modul de gestionare
a acestui proces din perspective diferite.
Cum? Pe baza evaluărilor preliminare ale necesităților, PNUD a elaborat un program de instruire
care abordează o gamă largă de subiecte privind
emigrarea, dezvoltarea locală și implicarea migranților. Pe lângă subiectele de interes general,
a fost testată o abordare mai detaliată, în care fiecare comunitate a beneficiat de instruire practică adaptată contextului local și necesităților
locale specifice.

Aceste eforturi au capacitat APL să valorifice mai
bine contribuțiile pozitive pe care emigranții le pot
avea pentru dezvoltarea locală. Comunicarea eficientă a fost esențială pentru realizarea reușită a activităților. Datorită abordării individualizate aplicate,
fiecare localitate a beneficiat de un plan de comunicare adaptat necesităților locale. În baza planului,
fiecare localitate a organizat campanii ce vizau proiecte specifice implementate de migranți. Acestea
au contribuit la construirea unei relații sănătoase
și transparente cu migranții încă de la început și au
asigurat implicarea lor pe viitor. Comunicarea s-a realizat prin diferite platforme online și offline, metode
individuale și colective, utilizarea tuturor instrumentelor disponibile și a rețelelor de socializare, precum
și prin diferite evenimente locale organizate pentru
a-i cunoaște și a-i asculta pe emigranți.

Instruirile s-au axat pe importanța: (i) elaborării politicilor locale bazate pe
dovezi; (ii) colectării și analizei datelor locale privind emigrarea; (iii) integrării
componentei migrației în politicile locale; (iv) rolului primarilor și al persoanelor
responsabile pentru domeniul DMD la nivel local; (v) comunicării eficiente cu
migranții; (vi) planificării locale participative; (vii) instrumentelor și premiselor
pentru implicarea migranților; și (viii) strângerii de fonduri, finanțării participative
și gestionării în comun a proiectelor locale. În cadrul instruirilor au fost abordate
și aspecte mai generale, cum ar fi managementul ciclului de proiect, precum și
gestionarea și consolidarea asociațiilor de băștinași, și nu doar.
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COMUNICARE
38 de planuri de comunicare locale elaborate pentru
fiecare localitate.
Comunicare permanentă cu
migranții prin toate mijloacele online și offline disponibile (rețele de socializare,
chat-uri online).
Instruire practică pentru
persoanele responsabile de
domeniul DMD la nivel local
privind planurile de comunicare locale.

INSTRUMENTE
INOVATOARE
Implementarea unor programe complexe și direcționate de consolidare a
capacităților.
Desemnarea persoanelor
responsabile pentru domeniul DMD la nivel local.
Actualizarea fișelor de post
pentru includerea activităților DMD la nivel local.

REZULTATE
38 de persoane responsabile pentru domeniul DMD
la nivel local desemnate în
comunitățile-pilot ale PNUD.
70 de primari și persoane
responsabile pentru domeniul DMD la nivel local
instruite cu privire la DMD,
inclusiv cu privire la potențialul migrației pentru dezvoltarea locală și informarea cu
privire la rolul lor în procesul
de implicare a diasporei în
dezvoltarea locală.

50 de evenimente locale
și/sau online organizate
(inclusiv 38 de evenimente
dedicate Zilelor Diasporei).
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Pilonul II:
Integrarea emigrării în elaborarea politicilor locale
Acest pilon a inclus acțiuni de sprijinire a autorităților locale în elaborarea politicilor locale
sensibile la migrație și integrarea emigrării în strategiile locale.
Provocarea: Lipsa datelor despre migrație la nivel
local. Din momentul introducerii la nivel local a unui
cadru instituțional viabil privind migrația, următorul
pas este consolidarea cadrului de politici ce reflectă realitățile locale legate de migrație și permit
planificarea. Pentru a valorifica migrația în scopul
dezvoltării, angajații APL trebuie să înțeleagă și să
monitorizeze modul în care migrația internațională
și internă a țării este prezentă în localitățile lor, care
este situația migranților și a familiilor lor rămase în
localitate și modul în care migrația poate contribui la
îmbunătățirea situației lor. O provocare mare în cazul
Moldovei a fost absența totală a datelor locale privind migrația25. La începutul proiectului MiDL, nicio
comunitate (sat sau oraș) din Moldova nu avea date
despre localnicii săi din străinătate sau date despre
impactul emigrării la nivel local. Nici localnicii și nici
migranții care au plecat nu erau consultați cu privire
la aspectele migrației – de exemplu, să li se solicite
participarea în planificarea locală, să-și împărtășească cunoștințele și experiența sau să propună soluții
noi la problemele cu care se confruntă comunitatea
locală. Strategiile socio-economice locale nu au luat
în considerare migrația, fiind nevoie de date relevante pentru a aborda această problemă.
Soluția: PNUD a elaborat un set complementar de
acțiuni ce făceau posibilă obținerea datelor locale
multidimensionale privind migrația, care să servească drept dovezi pentru elaborarea politicilor
locale. Datele calitative și cantitative obținute au
inclus informații exacte cu privire la numărul de mi-

25

PROFILUL MIGRAȚIEI

ÎN 38 DE LOCALITĂȚI
TOTAL POPULAȚIE
304.472 de persoane

48%

52%

145.194
Bărbați

159.278
Femei

38 de baze de date locale privind migrația

23%

71.339 de
persoane

57% 43%

40.663
Femei

30.676
Bărbați

Principalele țări de destinație

granți din străinătate și au oferit o viziune asupra
potențialului migranților în materie de dezvoltare
locală, inclusiv o schiță a impactului pozitiv și negativ al migrației la nivel local și soluții pentru a aborda provocările identificate. Datele îmbunătățite
au permis elaborarea unor politici care corelează
competențele și resursele migranților cu necesitățile locale și integrarea emigrării în strategiile locale.

O mare parte din datele colectate privind migrația la nivel național nu oferă informații despre impactul și situația la nivel local.
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Crearea bazelor de date locale migraționale
Ce? PNUD a sprijinit lansarea bazelor de date locale migraționale, permițându-le APL să colecteze date cu privire la localnicii aflați în străinătate.
Crearea lor a presupus un exercițiu complex de
cartografiere, care a acoperit migranții moldoveni
din țările de destinație, domeniile lor de expertiză,
ocupația și profesia în străinătate, precum și datele
de contact și alte informații relevante. Datele colectate puneau accent pe emigranții moldoveni originari din comunitate care au emigrat și nu includeau
date privind străinii care locuiesc în comunitate.26
Cum? Datele au fost colectate offline și online, folosind canalele de comunicare disponibile și rețelele
de socializare. Prima etapă a presupus analiza registrelor locale existente și actualizarea acestora în
baza informațiilor și a datelor de contact disponibile.
Persoana responsabilă pentru domeniul DMD la nivel local a început prin dezagregarea datelor incluse în registrele locale, diferențiind între cei care au
părăsit comunitatea și cei care au rămas acolo. De

asemenea, moldovenii stabiliți peste hotare au fost
contactați direct, li s-a povestit despre baza de date
și au fost încurajați să se înscrie. Procesul a inclus interacțiuni directe unu-la-unu cu migranții sau familiile
acestora, campanii lansate pe rețelele de socializare
și evenimente organizate la nivel local (de ex. Zilele Diasporei în comunitate). Avantajul bazei de date
este că aceasta poate fi actualizată cu regularitate,
inclusiv cu date despre persoanele deja incluse în
baza de date. Era important ca migranții să înțeleagă
de la bun început care a fost scopul cartografierii și
care au fost beneficiile includerii lor în baza de date
pentru ei înșiși sau pentru familiile lor. Aceste informații trebuiau să le fie comunicate în mod clar atunci
când erau contactați (de ex. explicând modul în care
vor fi utilizate datele lor personale incluse în baza
de date). Instruirea oferită persoanelor responsabile
pentru domeniul DMD la nivel local a inclus măsurile
de actualizare și monitorizare continuă a bazelor de
date pentru a asigura acuratețea acestora și menținerea valorii lor adăugate.

• Baza de date este un instrument actualizabil în mod continuu pentru
politicile bazate pe dovezi, permițându-le autorităților locale să comunice
eficient cu diaspora, să o înțeleagă și să o cunoască cu adevărat.
• Baza de date permite o înțelegere localizată a dinamicii migrației, sprijină
elaborarea unor acțiuni specifice și facilitează corelarea competențelor și
experiențelor migranților cu necesitățile locale.

26

Numărul străinilor care locuiesc în comunitățile rurale din Moldova este mic și nu este abordat în acest ghid.
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Integrarea emigrării în strategiile
socio-economice locale
Ce? Integrarea emigrării se referă la procesul de
încorporare a emigrării ca parametru în diferite domenii de politici și de aplicare a unor abordări multipartite, pe mai multe niveluri. În Moldova, această
etapă a presupus o evaluare a implicațiilor legate
de migrație ale oricărei acțiuni planificate în strategiile de dezvoltare locală, permițând astfel coerența politicilor în domeniile care afectează sau sunt
afectate de emigrare.
Cum? Integrarea unei componente a emigrării în
dezvoltarea locală înseamnă includerea experienței, cunoștințelor și intereselor migranților și familiilor acestora în agenda de dezvoltare, alături de
necesitățile localnicilor și ale membrilor familiilor
care nu au migrat. În baza cunoștințelor și datelor
dobândite, viziunea și misiunea APL trebuie să includă bunăstarea și aspirațiile atât ale populației locale, cât și ale diasporei, în domeniile în care acestea se intersectează. În cadrul proiectului MiDL în
Moldova, întregul proces de integrare a fost lansat
și realizat de către APL, care sunt generatorii dialogului multipartit la nivel local și, respectiv, actori
esențiali în abordarea legăturilor dintre emigrare și
dezvoltare locală. Datorită relațiilor strânse cu comunitățile și expunerea directă la implementarea
politicilor la nivel local, APL ocupă un rol central
în inițierea dialogului și luarea deciziilor legate de
participarea diasporei.
Abordările participative27 aplicate au fost adaptate
la contextele locale și la realitățile socio-economice. A fost lansată o campanie națională prin care
migranții erau invitați să se expună cu privire la necesitățile, prioritățile și soluțiile locale.
Prin intermediul rețelelor de socializare și a diverselor canale de comunicare au avut loc consultări
ample cu diaspora și cu populația locală în for-

Profilul migrației din comuna Lozova a fost creat
de PNUD în baza datelor colectate de persoanele
de contact din localitate, responsabile de migrație. Profiluri similare au fost create în toate cele 38
de comunități beneficiare.
mat online și offline.28 Sistemele de transmisiune
live care le permit membrilor diasporei să participe
la ședințele locale și să-și prezinte sugestiile referitoare la procesele de planificare locală, s-au dovedit a fi un instrument important pentru a permite
și a sprijini implicarea migranților. Până în prezent,
aproximativ 190.000 de membri ai comunităților locale, inclusiv emigranți, au putut urmări și participa
la ședințele online ale primăriilor și ale asociațiilor
de băștinași.
Ca urmare a acestor eforturi, fiecare comunitate
pilot a obținut un tablou migrațional bine conturat,
care reflecta numărul real al cetățenilor moldoveni
stabiliți peste hotare (diaspora), competențele și abilitățile lor, precum și opiniile lor cu privire la prioritățile și soluțiile locale. Acest lucru a contribuit și la
evaluarea impactului pozitiv și negativ al emigrării
la nivel local, dar și al potențialului acestui fenomen
pentru dezvoltare locală. Astfel, a fost posibilă integrarea aspectelor legate de emigrare în strategiile
socio-economice din toate cele 38 de comunități
locale participante.

În cazul Moldovei, acest proces participativ a inclus consultarea, de la început, a localnicilor (femei, bărbați, tineri etc.), a instituțiilor
locale, a organizațiilor societății civile și, în cele din urmă, a migranților.
28
Pentru informații mai detaliate despre procesul de integrare a emigrării în planificarea locală, consultați Ghidul de planificare strategică locală cu integrarea emigrării, principiilor drepturilor omului și egalității de gen: https://www.md.undp.org/content/dam/moldova/
docs/Publications/ghid%20planificare%20RO-integru.pdf
27
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COMUNICARE
Comunicare îmbunătățită
între migranți și comunitățile
locale din țara de origine
prin intermediul diferitor
platforme online și offline, inclusiv a rețelelor de
socializare, prin campanii
de informare, mijloace de
comunicare individuală și
colectivă și evenimente
locale.

INSTRUMENTE
INOVATOARE
Baze de date locale
migraționale
Sisteme de transmisiune
online live29, care facilitează
și asigură participarea
migranților.
Sondaje online pentru
consultarea localnicilor și
a migranților cu privire la
necesitățile și proiectele
de cofinanțare și
coimplementare.
Un ghid de planificare
strategică locală cu
integrarea emigrării,
principiilor drepturilor omului
și a egalității de gen.30
Transmisiunea online a
ședințelor consiliilor locale.

REZULTATE
Pentru prima dată în
Moldova și în regiune, au
fost lansate și actualizate
38 de baze de date locale
migraționale.
Au fost dezvoltate profiluri
migraționale locale pentru 38
de comunități participante.
Peste 10.000 de migranți,
împreună cu populația locală,
au avut ocazia să voteze
și să-și expună părerea cu
privire la necesitățile locale.
Migrația a fost integrată cu
succes în 38 de strategii
locale.
190.000 de persoane au
urmărit ședințele online și
au luat parte la procesele
locale din comunitatea lor de
baștină.

În cadrul unei inițiative fără precedent în Moldova, 38 de APL au organizat consultări
ample cu migranții. Au fost ascultate părerile a peste 10.000 de membri ai diasporei
cu privire la necesitățile locale, prioritățile și soluțiile viabile. Consultările au avut loc
în format online și offline. Migranții au oferit soluții concrete privind îmbunătățirea
infrastructurii locale și a mediului economic, printre alte subiecte discutate.

Pentru a asigura transparența tuturor proceselor decizionale locale și participarea de la distanță a migranților la ședințele locale, PNUD
Moldova a susținut primăriile prin instalarea echipamentelor IT care au făcut posibilă transmisiunea online a ședințelor și a evenimentelor.
30
https://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/ghid%20planificare%20RO-integru.pdf
29
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Pilonul III:
Conturarea implicării diasporei
prin crearea asociațiilor de băștinași
Acest pilon descrie acțiunile de susținere a APL în lansarea asociațiilor de băștinași și în
stabilirea parteneriatelor durabile cu migranții.
Provocarea: Lipsa unor organizații viabile ale
diasporei în țările de origine pentru a le încuraja
contribuțiile la dezvoltarea locală. În pofida rolului și potențialului migranților moldoveni în materie
de dezvoltare locală, cadrul instituțional și mecanismele pentru valorificarea implicării lor în dezvoltarea țării de origine nu fusese elaborate până
la implementarea proiectului PNUD/MiDL. Existau
câteva inițiative ale diasporei menite să sprijine comunitățile de baștină, însă majoritatea erau adesea
sporadice și lipsite de abordări sistematice orientate spre durabilitatea sau extinderea lor. O altă
provocare identificată a fost lipsa parteneriatelor
și a responsabilității comune între migranți, APL și

comunități, acesta fiind rezultatul unei comunicări
limitate și a lipsei de încredere reciprocă.31
Soluția: Răspunsul proiectului la provocarea identificată a fost crearea unui nou cadru pentru implicarea diasporei. Chiar dacă modelele Marocului,
Mexicului, Israelului și Irlandei au servit drept sursă
de inspirație, un nou model inovativ pentru implicarea diasporei în dezvoltarea locală a fost creat și
adaptat la contextul local moldovenesc. Acesta a
inclus o analiză de referință a nivelului de implicare a migranților până în prezent și relevanța creării
asociațiilor de băștinași.

Analiza de referință a nivelului de implicare a migranților
Ce? Pentru a putea planifica activitățile în cadrul
acestui pilon, PNUD Moldova a început cu o evaluare internă de referință pentru a identifica și a cartografia nivelul existent de implicare a migranților
moldoveni în dezvoltarea comunităților de baștină.
Autorii studiului au clarificat: (i) tipul de proiecte de
dezvoltare locală în care migranții erau implicați, (ii)
gradul de coordonare cu APL, comunitatea sau alți
actori ca parte a acestor proiecte, (iii) considerentele de ordin financiar și (iv) factorii-cheie pentru
motivarea migranților de a participa la dezvoltarea
locală a țării lor de origine.
31

Cum? La evaluare au putut participa toți membrii
diasporei Republicii Moldova interesați. Persoanele
plecate care s-au implicat în activități de susținere a
comunităților locale din Moldova, fie individual, fie
prin intermediul asociațiilor diasporei, au fost încurajate în mod special să participe. Sondajul a fost
realizat cu ajutorul software-ului SurveyMonkey
și a fost pus la dispoziția respondenților în limbile română și engleză. Distribuirea a avut loc prin
intermediul listelor disponibile cu contactele membrilor din diaspora moldovenească. La finele etapei
de colectare a datelor au fost înregistrați 111 parti-

Aceste date au fost colectate în urma unui sondaj inițial desfășurat de către PNUD Moldova pentru a înțelege interesul și atitudinile
emigranților moldoveni față de implicarea lor în dezvoltarea locală. Rezultatele sondajului au fost utilizate pentru uz intern și nu au
fost publicate.
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cipanți la sondaj. Din acest grup au fost selectați
14 respondenți cu care au fost realizate interviuri
calitative față în față sau prin Skype.
În urma evaluării au fost obținute date din prima
sursă despre cetățenii moldoveni stabiliți peste hotare și despre nivelul lor existent de implicare, atât
individual, cât și colectiv, în dezvoltarea locală a
comunităților din Moldova. Evaluarea a fost structurată pentru a oferi informații detaliate despre cooperarea dintre migranți și APL, de ex. modul în care

cooperarea funcționează, cum percep migranții
sprijinul APL în facilitarea intervențiilor lor privind
dezvoltarea socio-economică locală și modul în
care cooperarea ar putea fi îmbunătățită. Intenția
migranților de a se implica în dezvoltarea locală,
obstacolele întâmpinate și factorii care le influențează deciziile, la fel, au fost evaluate. Prin urmare,
evaluarea acestor aspecte a permis conceperea
și pregătirea procesului de creare a asociațiilor de
băștinași în Moldova.

„Mă motivează enorm să fac ceva pentru localitatea mea. La nord nu avem
centre de sănătate. Îmi doresc totodată să fiu de ajutor prin crearea locurilor
de muncă pentru cei din familie rămași acasă, ca să poată lucra acasă, în
Moldova, și să nu mai fie nevoiți să plece în Rusia la muncă”.
Respondent, migrant din Republica Moldova
stabilit în Marea Britanie
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Crearea asociațiilor de băștinași
Ce? Drept sursă de inspirație la crearea asociațiilor
de băștinași pentru implicarea migranților moldoveni în țara lor de origine au servit experiențe similare din alte regiuni, care au fost adaptate la contextul și necesitățile din Moldova, având mai multe
caracteristici unice. Spre deosebire de asociațiile
diasporei moldovenești care au reunit migranții în
funcție de țara sau orașul de destinație, asociațiile de băștinași au la bază localitatea/regiunea de
origine a migranților ca factor determinant. Din
asociațiile de băștinași fac parte migranții stabiliți
permanent sau temporar peste hotare, precum și
descendenții acestora32.

Datorită organizării sistematice, asociațiile de băștinași permit migranților să interacționeze atât între
ei, cât și cu localitățile de unde provin, cu scopul
de a nutri conexiuni și de a sprijini dezvoltarea locală. Acest principiu de organizare permite cumularea
eficientă a resurselor pentru planificarea și realizarea
activităților ce favorizează dezvoltarea socio-economică și atenuează provocările generate de emigrare.
Chiar dacă majoritatea membrilor sunt băștinași
care au plecat din localitate, din asociațiile de băștinași fac parte și membri activi din localitate care
nu au migrat.

Crearea Asociației de băștinași a migranților din satul Sadaclia cu sprijinul PNUD, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trai acasă.
AdB similare au fost create în toate comunitățile partenere ale PNUD.

32

Consultați, în prezentarea generală de la începutul acestui ghid, definiția extinsă a diasporei utilizată în Moldova.
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Asociațiile de băștinași s-au dovedit a fi o modalitate esențială pentru ca migranții moldoveni să stabilească parteneriate cu comunitatea și autoritățile
locale și să se implice în conceperea și realizarea
diferitor inițiative menite să aducă schimbări în localitățile lor de origine.
Prin activitățile lor, asociațiile de băștinași vizează
localitățile de origine, sprijinind totodată crearea
unui sentiment de comunitate în rândul migranților moldoveni prin originea comună și interesul
de a contribui împreună la dezvoltarea locală din
țara de origine.
Cum? Spre deosebire de alte țări în care dezvoltarea asociațiilor a fost un proces realizat de migranți,
PNUD Moldova a recomandat inițierea asociațiilor
de băștinași de către APL, ceea ce s-a dovedit a fi
eficient și rapid. Prin intermediul unor ample campanii de comunicare lansate pe rețelele de socializare, migranții moldoveni și comunitățile locale au
fost invitate să creeze asociații de băștinași în localitățile de baștină cu scopul de a îmbunătăți presta-

rea serviciilor de bază și dezvoltarea socio-economică prin activități concrete.
Principalii factori care au contribuit la succesul asociațiilor de băștinași în Moldova au fost dezvoltarea
unor structuri clare și parteneriate cu autoritățile
locale. Asociațiile au desemnat președinți și vicepreședinți pentru fiecare țară de destinație a diasporei și organe relevante de conducere, control și
implementare (de ex. financiar, executiv, audit). În
vederea asigurării legăturii cu APL, persoanei de
contact responsabilă de domeniul migrației în cadrul localității i-a revenit rolul de secretar al asociației de băștinași. Funcționarea și activitățile au
loc în baza unui statut și plan de acțiuni, care sunt
aprobate anual de către consiliul de administrație
al asociației.
Parteneriatul dintre asociațiile de băștinași și APL
are loc în baza unui memorandum de înțelegere,
în care sunt subliniate principiile centrale ale cooperării, rolurile, drepturile și obligațiile ambelor
părți.

Pentru a asigura un nivel înalt de reprezentare a migranților la adunarea de
constituire a unei asociații de băștinași, APL trebuie să se consulte în prealabil
împreună cu migranții asupra unei date potrivite, pentru a le permite să-și
planifice revenirea acasă în mod corespunzător. După stabilirea datei este
nevoie de planificarea cu atenție și pregătirea bună a detaliilor privind activitatea
asociației. E nevoie de luarea în considerare a următoarelor elemente: agenda
primei ședințe, prioritățile în raport cu discuțiile, participanții și adresa unde
va avea loc evenimentul; scenariul implicării și un proiect de plan de acțiuni
pentru activitățile inițiale ale asociației; candidații potențiali pentru organele de
conducere și de control ale asociației.
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Pe durata proiectului PNUD/ MiDL, migranții moldoveni au participat în multiple moduri prin intermediul asociațiilor de băștinași. Spre exemplu, aceștia
au contribuit cu remitențe la activitatea asociației,
au finanțat și au implementat proiecte, s-au implicat
colectiv în îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii
locale, au promovat inițiative locale, au organizat
campanii de colectare a fondurilor și au oferit sprijin material sub formă de bunuri și bani. O contribuție importantă au reprezentat-o și competențele,
experiența profesională și cunoștințele migranților,
pe care aceștia le-au pus la dispoziția asociațiilor
de băștinași. Participarea civică, comunicarea și
consultările continue, transparența și încrederea reciprocă au fost factorii de succes care au
stimulat și au determinat nivelul înalt de implicare
în rândul diasporei moldovenești pentru dezvoltarea locală acasă, reprezentând un alt domeniu important al transferului de competențe. La această
etapă este important să nu se înceapă imediat cu
proiecte locale complicate și de scară largă (de ex.
servicii locale de bază, cum ar fi alimentarea cu apă
și canalizare, infrastructura rutieră sau alte servicii
similare). Se recomandă ca asociațiile de băștinași
să fie susținute și îndrumate să lanseze inițiative
locale la scară mică și medie, consolidând astfel
încrederea și creând premisele pentru o viitoare implicare a diasporei care să aibă un impact și
valoare mai mare. În mod normal, aceste inițiative
urmează să fie incluse în planul de acțiuni al asociației de băștinași, care trebuie aprobat la ședințele
sale anuale, trimestriale sau lunare, și urmează să
fie finanțate de către asociație sau în parteneriat cu
APL sau alți parteneri.

Pe parcursul celor trei ani de implementare a proiectului, cele 38 de asociații de băștinași înființate în localitățile partenere ale PNUD au realizat cu
succes peste 300 de inițiative la scară mică și
medie. Iată câteva exemple de proiecte la scară
mai mică, realizate și finanțate de către diasporă:
renovarea bibliotecilor, școlilor și grădinițelor din
localitate; procurarea echipamentelor medicale
de bază; organizarea de instruiri (transfer de competențe); sprijinirea familiilor nevoiașe; acordarea
de burse școlare; sprijinirea echipelor de sport și
dans din localitate. Reușita și buna implementare
a acestor inițiative au servit drept premisă importantă pentru lansarea proiectelor la scară mai mare
(acestea sunt descrise în cadrul următorului pilon),
care au implicat fonduri mai mari din partea diasporei și un nivel mai înalt de responsabilitate atât din
partea APL, cât și din partea emigranților.
Mai mult decât atât, implicarea diasporei în dezvoltarea locală a fost stimulată prin intermediul
unor programe complementare elaborate de către
PNUD. Prin ele, PNUD punea accentul pe valorificarea experienței, cunoștințelor și rețelelor migranților dobândite în străinătate. Este vorba de Programul local de revenire voluntară33 și Programul de
cooperare descentralizată34.
După cum se va explica mai târziu în acest ghid,
succesul primelor 38 de asociații de băștinași create de PNUD a generat o replicare la nivel național, fiind create alte 101 de asociații de băștinași în
baza abordării PNUD bazată pe cinci piloni. Noile
asociații de băștinași create au reușit să realizeze
alte 278 de inițiative locale la scară mică (mai multe
detalii sunt prezentate în cadrul Pilonului V).

Programul local de revenire voluntară, implementat în Moldova, a permis revenirea temporară a migranților acasă pentru a realiza
proiecte la scară mică și a-și împărtăși experiența cu comunitatea de baștină. PNUD Moldova le-a oferit participanților la apel o mică
indemnizație de până la 500 de dolari. Restul costurilor, precum transportul și cazarea, le-au suportat migranții. Datorită programului,
trei medici, doi sculptori, un asistent social, un muzician și un fotograf au revenit acasă timp de două săptămâni pentru a-și împărtăși
cunoștințele și experiența dobândită peste hotare.
34
Programul de cooperare descentralizată a contribuit la utilizarea rețelelor migranților pentru a construi punți între APL din țara de
destinație și de origine și a pregătit terenul pentru viitoarele parteneriate economice.
33
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COMUNICARE
Asociațiile de băștinași au
conturi active pe rețelele de
socializare.

INSTRUMENTE
INOVATOARE
Programul local de revenire
voluntară.

Migranții sunt informați cu
regularitate despre localitățile de baștină prin intermediul paginilor asociațiilor de
băștinași de pe rețelele de
socializare.

Programul de cooperare
descentralizată.

Desfășurarea campaniilor
de informare despre rolul
și potențialul asociațiilor de
băștinași pentru sprijinirea
dezvoltării locale.

Platformele locale și internaționale de crowdfunding
ca modalitate de colectare
a fondurilor de la migranți
pentru proiecte locale.

Memorandum de înțelegere între asociațiile de
băștinași și APL.

REZULTATE
Primele 38 de asociații de
băștinași pilot au încheiat
parteneriate cu APL pentru
a realiza în continuare peste 300 de inițiative locale
la scară mică și medie în
decursul a trei ani.
316.000 de beneficiari la
nivel local, inclusiv femei,
bărbați, copii, vârstnici și
persoane cu necesități
speciale.
Alte (cel puțin) 101 de asociații de băștinași35 create în
toată Moldova.

Toate aceste eforturi au stimulat transparența, au consolidat încrederea și au
creat o conexiune mai puternică între emigranți și comunitățile lor de baștină.
Migranții au devenit actori activi la toate etapele planificării locale și parteneri
de încredere pentru APL

35

Alte 101 de asociații de băștinași au fost create în Moldova (care acoperă 15% din întregul teritoriu al țării) ca rezultat al proiectului
MiDL, etapa I (2015-2018). Cea de-a doua etapă a proiectului este planificată să stimuleze încă 101 de asociații de băștinași din Moldova. În prezent, în Moldova există 897 de primării.
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Pilonul IV:

Sprijinirea intervențiilor semnificative
ale diasporei prin proiecte locale comune
Acest pilon explică modul în care autoritățile publice locale pot fi parteneri ai diasporei
în susținerea direcționării remitențelor către proiecte de dezvoltare locală în comunitățile din țările lor de origine.
Provocarea: Încrederea redusă a diasporei în APL
și participarea limitată la dezvoltarea serviciilor locale. Înainte de intervenția PNUD, inițiativele locale
ale migranților moldoveni erau adesea sporadice,
aveau în mare parte un caracter social, umanitar și
caritabil și nu erau neapărat legate de comunitățile
lor de origine. O provocare a fost schimbarea percepției diasporei, astfel încât aceasta să își conștientizeze rolul drept actor important și strategic la
nivel local, care contribuie la eforturile de dezvoltare pe termen lung și este capabilă să contribuie
la schimbări tangibile în comunitățile sale de origine. Un factor determinant esențial pentru ca proiectele migranților să funcționeze este asigurarea
unei interacțiuni strânse cu comunitățile din țara de
origine, definind în același timp nișele de implicare
care corespund nevoilor de dezvoltare locală și la
care migranții pot contribui în mod direct cu experiența sau resursele lor. O premisă esențială în cadrul proiectului MiDL a fost realizarea inițiativelor la
scară mică de către asociațiile de băștinași (300 de
inițiative menționate la Pilonul III), care au fost un

bun exercițiu de consolidare a încrederii și a parteneriatului, desfășurat înainte de etapa lansării, cofinanțării și coimplementării unor proiecte de servicii
locale de scară mai mare de către APL și emigranți.
Soluție: PNUD a elaborat și pilotat o schemă de asistență și granturi, adaptată la nevoile identificate, cu
scopul de a implementa proiecte comune de sprijinire a serviciilor locale și a dezvoltării economice
locale. Schema a consolidat capacitatea APL-urilor
precum și a diasporei, îmbunătățind asumarea comună a responsabilității pentru a gestiona în mod eficient inițiativele locale comune și a fortifica încrederea
reciprocă. Acest parteneriat a presupus o abordare
comună încă de la început, implicând migranții în calitate de coautori ai inițiativelor locale (inclusiv prin
consultări online), cofinanțatori și, în cele din urmă,
coimplementatori. S-a creat astfel spațiul pentru idei
inovatoare privind modul de a realiza dezvoltarea împreună cu migranții și de a solicita participarea acestora la etapele de planificare, implementare și revizuire a proiectelor de dezvoltare locală.

Proiectele înrădăcinate în configurația existentă, în care emigranții fac parte din
procesul de planificare locală de la început până la sfârșit, beneficiază de un
grad mai mare de implicare a migranților în toate etapele ciclului de proiect. De
asemenea, acestea sunt esențiale pentru determinarea implicării migranților în
dezvoltarea unor proiecte similare pe viitor.
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Rolurile părților interesate în procesul de implementare
a proiectelor locale comune
Premize: Transparență / Comunicare continuă / Legalitate / Parteneriate

PNUD

APL

Migranţi

Consolidarea capacităților

Planificarea participativă

Transfer de cunoștințe

Asistență metodologică

Finanțare (alocare din
bugetul local)

Transfer de bunuri

Finanțare (granturi)

Finanțare (remitențe)

Implementarea proiectelor locale comune
de servicii și de dezvoltare economică

Implementarea proiectelor locale comune de servicii de către
APL împreună cu diaspora (cu granturi din partea PNUD)
Ce? În urma unor consultări și sondaje ample, fiecare comunitate țintă a acordat prioritate unui proiect
local de servicii sau economic, care a obținut cel
mai mare număr de voturi. Anume aceste priorități
selectate, au fost primele proiecte implementate în
comun de PNUD, APL și asociațiile de băștinași.36

36

Cum? Fiecare proiect comun identificat a vizat APL
și asociațiile de băștinași, ca parteneri implicați în
măsură egală, și a fost structurat în patru etape: (1)
identificarea și conceptualizarea proiectului; (2) colectarea de fonduri; (3) implementarea; și (4) monitorizarea și evaluarea. Rolul PNUD a fost de a ajuta

Aceste proiecte au fost selectate de comunitatea locală, prin vot online și offline. Proiectele considerate ca având cea mai mare prioritate de către migranți și familiile acestora rămase acasă au acumulat cel mai mare număr de voturi. Pe lista propusă pentru vot au
existat și alte proiecte la scară mai mare, dar acestea au primit foarte puține voturi și au fost propuse pentru cofinanțare în următorii
ani, după finalizarea primului proiect.
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ONLINE SURVEY
SONDAJUL ONLINE LANSAT DE
LAUNCHED
BY UNGHENI MUNICIPALITY
MUNICIPIUL UNGHENI PENTRU
TO CONSULT
MIGRANTSCU
CONSULTAREA
MIGRANȚILOR
PRIVIRE
LA PRIORITĂȚILE
LOCALE
ON LOCAL
PRIORITIES

14,4%

23,6%
62%
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38 de asociații de băștinași din localitățile partenere ale proiectului MiDL

55 de proiecte de servicii
locale
300 de inițiative de amploare
Mici și mijlocii
Fonduri colectate suplimentar
Beneficiari

316.000 de persoane
din 38 de comunități

onarul final al proiectului cofinanțat.
The regular flow of information from and to over 50,000 natives was possible via 50 local online events, 60 live transmissions and
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38 live și peste 8.000 de postări pe rețelele de socializare.
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tatea și transparența fondurilor cheltuite.
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transparența ca factor-cheie al implicării migranților, așa cum s-a indicat mai sus, un element esențial al succesului pentru proiectele comune a fost
comunicarea deschisă și eficientă la toate etapele
procesului. Toate informațiile privind fondurile colectate au fost imediat postate pe paginile web, pe
platformele de socializare ale asociațiilor de băștinași și pe alte platforme de comunicare. Aceeași
abordare a fost utilizată pentru a ilustra progresele
înregistrate în implementarea proiectelor și a raporta cheltuielile.
Ca urmare a sprijinului și finanțării inițiale din partea
PNUD Moldova, 38 de localități pilot s-au implicat
cu succes, alături de asociațiile de băștinași, pentru a implementa 55 de proiecte de dezvoltare la
scară largă și 300 de inițiative la scară mică și medie, care au produs beneficii tangibile pentru peste
316.000 de cetățeni prin prisma infrastructurii locale îmbunătățite și a prestării de servicii mai bune. În
premieră pentru Moldova și regiune, peste 10.000
de migranți din 38 de localități partenere ale proiectului au investit cu succes remitențele pentru a
aduce servicii și infrastructură mai bune acasă.

ciară de 211%, cu circa 2.52 mln. dolari de investiții totale. Investițiile locale cogenerate au produs
o contribuție de 19,3% din partea comunităților de
migranți, acesta fiind un alt rezultat al proiectului
și o inovație absolută pentru Republica Moldova.
Ca urmare a eforturilor PNUD Moldova, APL, inclusiv persoane responsabile pentru domeniul DMD
la nivel local, au putut înțelege tabloul global al
migrației39 și au recunoscut necesitatea și beneficiile valorificării la maxim a emigrării la nivel local.
Această implicare inovatoare și sistemică a emigranților în procesele locale de dezvoltare durabilă
a fost propusă pentru replicare ulterioară de către
alte APL din Moldova.

TOTAL INVESTIȚII
2015-2018

Grant din partea
Guvernului Elveției

1,19 milioane
USD
TOTAL

2,52
(211%)

milioane USD

257

milioane USD

Contribuțiile
migranților

1.073

milioane USD

Bugetul
local

316.000 de beneficiari
Femei

Bărbați

55%

45%

Finanțările în formă de investiții primare oferite au
generat cofinanțări locale în valoare de 1.33 mln.
dolari SUA, atingând un efect de multiplicare finan-

39

PNUD, „Migrația, pe radarele primăriilor din Moldova. Persoanele responsabile de migrație din cadrul primăriilor sunt puntea de legătură dintre cei născuți într-o anumită localitate”, https://medium.com/undp-moldova/migrația-pe-radarele-primăriilor-3facb473ce2c
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COMUNICARE
Un nivel înalt de responsabilitate și transparență
asigurat la toate etapele
prin diverse mijloace de
comunicare.
Conștientizare sporită și un
număr mai mare de donatori atrași datorită campaniilor de comunicare sistematice și vizibile.

40

INSTRUMENTE
INOVATOARE
Sondaj online pentru identificarea priorităților locale.
Platforme de crowdfunding
pentru facilitarea cofinanțării de către migranți.

REZULTATE
38 de localități pilot au
implementat 55 de proiecte
comune de servicii locale,40 de care au beneficiat
316.000 de persoane.
Pentru prima dată în Republica Moldova, peste 10.000
de migranți au investit
online pentru a contribui la
servicii mai bune și oportunități generatoare de
venituri acasă.

Toate cele 55 de inițiative sunt durabile și continuă să fie pe deplin funcționale chiar și după finalizarea proiectului desfășurat de
PNUD Moldova. În multe cazuri au fost atrase fonduri suplimentare, ceea ce a permis extinderea proiectelor.

38
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Comunitățile partenere ale proiectului
PNUD/MiDL

55 DE PROIECTE
COMUNITARE

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTELOR
2.523.100 USD
INCLUSIV:
• Contribuții ale APL
1.075.900 USD
• Contribuții ale localnicilor
257.200 USD
• Grant din partea
Guvernului Elveției
1.190.000 USD
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Pilonul V:

Replicarea și asigurarea durabilității modelului
Acest pilon oferă perspective pentru replicarea modelului, consolidând experiența și
bunele practici din localitățile pilot și asigurând durabilitatea modelului.
Modelul de implicare a emigranților, elaborat și
pilotat de PNUD în 38 de localități prin proiectul
MiDL, a fost extins în alte 101 de localități din țară,
care au implementat alte 278 de noi inițiative la
scară mică și medie. Replicarea a fost realizată cu
sprijinul Congresului Autorităților Locale din Moldova41 și al Biroului Relații cu Diaspora42 din cadrul
Cancelariei de Stat, care au fost partenerii-cheie ai
PNUD pe tot parcursul proiectului. Ambele instituții
au avut un rol esențial în promovarea modelului la
nivel național și în sprijinirea noilor APL interesate
de implementarea abordării.43 La etapa de replicare au fost organizate activități de capacitare pentru
APL și membrii diasporei care anterior nu au fost
implicați, pentru a asigura diseminarea pe scară
largă a experienței PNUD în ceea ce privește implicarea migranților.

Guvernul Republicii Moldova a recunoscut aplicabilitatea practică și a pledat pentru replicarea modelului PNUD la nivel național. Ca urmare a suportului
multianual dedicat, oferit prin intermediul proiectului, Guvernul Republicii Moldova a adoptat abordarea PNUD/MiDL, a replicat-o și a finanțat-o din
resursele naționale, în pofida priorităților concurente și a unui buget național limitat. Procesul de
replicare a avut loc în mai multe etape:
1. Aprobarea Hotărârii de Guvern care venea să
susțină modelul PNUD de atragere a Diasporei în
dezvoltarea locală, cu recomandarea către toate
autoritățile locale din Moldova, privind desemnarea persoanelor responsabile pentru domeniul
DMD la nivel local, integrarea emigrării în strategiile locale și crearea asociațiilor de băștinași.

Peste 30 de seminare de informare și instruiri au fost organizate de personalul
PNUD pentru primari și persoane responsabile de domeniul DMD la nivel
local, vizând alte cel puțin 101 de localități din Moldova. Informarea diasporei a
avut loc prin sesiuni de instruire online și webinare. La fel, localitățile pilot au
beneficiat de formarea formatorilor din partea PNUD, pentru a putea transmite
cunoștințele și împărtăși experiența cu comunitățile învecinate prin vizite de
schimb și instruiri practice.

Congresul Autorităților Locale din Moldova, http://calm.md/index.php?l=en
Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, http://brd.gov.md
43
Au avut loc peste 50 de instruiri și evenimente locale pentru a extinde și a promova modelul.
41

42
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Replicare la nivel național – 101 de localități s-au înregistrat la apel și au extins modelul MiDL

278

INIȚIATIVE
IMPLEMENTATE

Contribuțiile
migranților

mii USD

VALOAREA TOTALĂ

235

54

mii
USD

2. Organizarea de ample sesiuni de instruire desfășurate de PNUD, cu participarea primarilor parteneri și a persoanelor responsabile pentru domeniul DMD la nivel local desemnate, pentru cel
puțin alte 101 de localități din Moldova, în care
s-a explicat aplicabilitatea modelului.
3. Guvernul Republicii Moldova a aprobat și implementat prima ediție a Programului național
„Diaspora acasă reușește” (DAR 1+3)44 în anul
2020,45 primele 42 de comunități replicând cu
succes modelul pilotat de PNUD, deja în cadrul

181
mii USD

Contribuțiile
APL-urilor
și ale altor
parteneri

unui program guvernamental. Programul DAR
1+3 oferă APL suport financiar în baza formulei
1+3, unde granturile oferite de Guvern autorităților locale pentru proiecte de servicii sunt condiționate de cofinanțarea din bugetele locale,
investițiile diasporei și a donatorilor externi. Pentru desfășurarea programului PNUD Moldova a
oferit asistență financiară și tehnică. Guvernul
Republicii Moldova și-a asumat angajamentul
să aloce anual fonduri publice pentru program,
sprijinind astfel durabilitatea modelului în Moldova în viitorul apropiat.

La extindere este important să se țină cont de mai mulți factori: contextul
migrațional local, contextul instituțional atât la nivel național, cât și la nivel local,
contextul descentralizării, factorii declanșatori, disponibilitatea actorilor locali
de a se implica și nivelul capacității acestora, mecanismele de coordonare
existente, profilul diasporei (dacă există) și toate experiențele anterioare de
implicare a diasporei.

44
45

Programul național DAR 1+3 al Guvernului Republicii Moldova, https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13
http://brd.gov.md/ro/content/sesiune-line-pentru-castigatorii-proiectelor-din-cadrul-programului-diaspora-acasa-reuseste
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Lansarea Programului guvernamental DAR 1+3 de către Biroul Relații cu Diaspora al
Republicii Moldova

COMUNICARE
Campanii naționale de comunicare organizate în toată țara.
Evenimente locale organizate
în comun de APL și asociațiile
de băștinași pentru promovarea bunelor practici.
Evenimentele online și
transmisiunile live au facilitat
participarea migranților la
toate ședințele și evenimentele locale.
Aparițiile în mass-media
națională și internațională și diseminarea istoriilor de succes
și a subiectelor relevante au
asigurat conștientizarea rezultatelor obținute și beneficiile
acestora.

42

INSTRUMENTE
INOVATOARE
Webinare organizate pentru
a informa diaspora și a comunica abordarea PNUD cu
privire la crearea asociațiilor
de băștinași.
Instruiri și îndrumări practice
oferite de primari și persoanele responsabile pentru
domeniul DMD la nivel local
omologilor lor din localitățile
învecinate.
Seminare interactive pentru
un număr mare de participanți, organizate în întreaga
țară, cu scopul de a promova
bunele practici legate de
implementarea modelului.

REZULTATE
Modelul PNUD a fost replicat
la nivel național în 101 de
comunități locale, cu 278 de
noi inițiative la scară mică și
medie ale migranților.
Guvernul a recunoscut modelul PNUD ca fiind unul de
succes și l-a replicat în toată
țara prin mijloace financiare
proprii.
Abordarea pilotată de PNUD
a fost încadrată în Programul
național DAR 1+3, care continuă să stimuleze implicarea
diasporei moldovenești în
dezvoltarea comunităților
sale de origine.

IMPLICAREA DIASPOREI ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

Secțiunea 3:
Concluzii și lecții învățate
Proiectul PNUD Moldova „Migrație și dezvoltare locală” a jucat un rol esențial în integrarea emigrării
în dezvoltarea locală, promovând implementarea în
continuare – și rezultatele pozitive – a/ale abordării
pilotate, pentru ca emigrarea să aducă beneficii dezvoltării locale.
Rezultatele obținute de primăriile din țară și asociațiile de băștinași, precum și implicarea hotărâtă
și multidimensională a diasporei, demonstrează că
migrația din Moldova poate aduce beneficii tangibile la nivel local atât pentru populația locală, pentru membrii diasporei, cât și pentru familiile acestora
rămase în țară. Proiectul PNUD/MiDL a subliniat necesitatea de a facilita crearea și participarea organizațiilor diasporei la nivel local. În Moldova, aceste
organizații au demonstrat că au capacitatea de a
unifica resurse financiare și de altă natură pentru a
întreprinde acțiuni în beneficiul comunităților. Posibilitatea oferită diasporei de a participa în calitate de
partener cheie la dezvoltarea locală, care i-a permis
să-și verbalizeze ideile și îngrijorările pe tot parcursul procesului de integrare, a fost crucială pentru
succesul proiectului și, posibil, un factor determinant
pentru viitorul interes al Diasporei față de dezvoltarea comunităților natale.
Parteneriatul dintre APL și asociațiile de băștinași
a încurajat dezvoltarea socio-economică și implicarea mai multor actori interesați, inclusiv îmbunătățirea mijloacelor de subzistență, și a atenuat
unele dintre disparitățile, inegalitățile și provocările
cauzate de emigrare în țară – și în comunitățile – de
origine. Disparitățile și inegalitățile au fost reduse în
mod specific prin transparență, comunicare eficientă, cooperare și responsabilitate comună între toți
actorii implicați în dezvoltarea locală, de la etapa
de planificare și coproiectare, până la celebrarea
succesului comun. Nu în ultimul rând, intervenția
PNUD Moldova a aplicat abordări bazate pe drepturile omului și egalitatea de gen, în care unul dintre
criteriile importante ale proiectelor de dezvoltare
comunitară a fost acela de a răspunde necesităților

GHID OPERAȚIONAL BAZAT PE EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA

egalității de gen și a drepturilor omului din comunitate, precum și de a implica în egală măsură migranții,
bărbați și femei, dar și membrii comunităților locale.
PNUD Moldova nu s-a limitat la participarea femeilor,
dar a acționat pentru a asigura o vizibilitate echitabilă a tuturor categoriilor de persoane, oferindu-le
aceleași oportunități. Inegalitățile de gen au fost
abordate prin asigurarea includerii atât a femeilor,
cât și a bărbaților, în toate activitățile de echipă.
Luate împreună, noile oportunități generatoare de
venit și serviciile locale mai bune au contribuit la o
guvernare locală mai eficientă și la un nivel mai ridicat de transparență și încredere, ceea ce a condus,
în cele din urmă, la o dezvoltare locală durabilă și
incluzivă.
Deși inspirat de bunele practici internaționale și
adaptat contextului specific al Republicii Moldova,
modelul pilotat de proiectul MiDL poate fi replicat
cu ușurință și adaptat la alte contexte naționale. O
prerogativă esențială este de a sprijini măsurile de
consolidare a încrederii între actorii locali și migranți,
pentru a asigura că integrarea emigrării în politici și
programe se realizează într-un mod eficient, orientat
spre rezultate și durabilitate.
Prezentăm mai jos o listă cu lecțiile învățate din proiectul PNUD/MiDL pentru a inspira specialiștii să elaboreze proiecte similare în alte țări.
1. Datele de referință, chiar dacă sunt preliminare
sau incomplete, sunt esențiale pentru a înțelege
contextul local și pentru a concepe intervenții
viitoare. Acestea ajută la observarea factorilor
determinanți locali specifici legați de intenția migranților de a se implica în dezvoltarea locală,
precum și la planificarea etapelor următoare.
2. Este importantă pilotarea abordării împreună cu
autorități locale puternice și motivate, care demonstrează potențial pentru rezultate și înțeleg
modul în care emigrarea poate aduce beneficii
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dezvoltării locale. Acest lucru va facilita crearea
unor „modele-rampă de lansare” de succes pentru extindere în continuare.
3. Desemnarea persoanelor responsabile pentru
domeniul DMD la nivel local contribuie la menținerea unor legături mai strânse cu migranții și la
monitorizarea comunicării bidirecționale cu diaspora.
4. Pentru a ancora procesele de integrare în realitățile locale și pentru a răspunde nevoilor, provocărilor și oportunităților, trebuie să existe date
calitative și cantitative fiabile (pornind de la nivelul de referință) pentru a crea o imagine precisă a
modelelor, problemelor, provocărilor și oportunităților emigrării, a instituțiilor și a părților interesate existente, precum și a punctelor forte și punctelor slabe ale acestora.

5. Implicarea membrilor diasporei de la începutul
proceselor locale de planificare este crucială,
deoarece determină interesul lor față de implicarea ulterioară. Aceasta trebuie să fie însoțită de
consultări și comunicări transparente pe tot parcursul procesului. Contribuțiile diasporei pot deveni o sursă alternativă de finanțare fiabilă pentru
dezvoltarea comunității locale, alături de o sursă
de capital uman, social și cultural.
6. Înființarea asociațiilor de băștinași este un instrument eficient pentru crearea unor parteneriate durabile între migranți și autoritățile locale.
Pentru a asigura funcționarea asociațiilor și după
finalizarea proiectului, este important să existe o
claritate despre scopul final, un cadru instituțional
solid și o structură clară, inclusiv organe de conducere și de control relevante.
7. Utilizarea platformelor de crowdfunding s-a dovedit a fi cea mai bună opțiune pentru APL în colectarea de fonduri pentru proiectele locale.
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Secțiunea 4:
Ghidare și instrumente practice
pentru birourile de țară interesate
să adapteze modelul și în alte regiuni
În această secțiune am oferit sugestii și instrumente concrete pentru birourile de țară ale PNUD
și partenerii care doresc să studieze elaborarea,
adaptarea sau extinderea proiectelor de valorificare a contribuțiilor diasporei la dezvoltarea
locală. Având în vedere caracteristicile specifice
ale fiecărei țări, metodologia trebuie aplicată în
funcție de nevoile și realitățile observate pe teren, inclusiv asigurarea fezabilității obiectivelor.
Considerentele de mai jos sunt structurate cronologic pe baza unui ciclu de proiect, cu accent
pe: (i) stabilirea domeniului de aplicare și plani-

ficare, (ii) evaluarea și finalizarea propunerii de
proiect și (iii) implementare/revizuire.
La jumătatea anului 2020, lumea se confruntă cu
foarte multă instabilitate socio-economică și imprevizibilitate din cauza consecințelor pandemiei de
COVID-19. În timp ce fluxurile de migranți și de remitențe sunt afectate într-un mod și într-o măsură care
nu au fost încă stabilite, merită să explorăm valoarea
adăugată continuă a contribuțiilor diasporei la dezvoltarea locală și să aplicăm variante inovatoare ale
modelului pilotat în Republica Moldova.

IDENTIFICAREA DOMENIULUI DE APLICARE ȘI PLANIFICAREA
TERMEN:
Această etapă poate dura până la șase
luni, în funcție de evaluarea fiecărui birou de țară al PNUD și contextul politic
și economic național.

PARTENERI:
La această etapă se recomandă să aveți
discuții preliminare cu părțile guvernamentale interesate, cu donatorii, cu alte
agenții ONU, cu reprezentanți ai APL, ai
organizațiilor societății civile și ai organizațiilor diasporei.

PRINCIPALELE ACȚIUNI
care trebuie luate în considerare la
ETAPA DE STABILIRE A DOMENIULUI DE APLICARE ȘI PLANIFICARE:
1. Considerente inițiale pe plan intern și în urma discuțiilor cu partenerii.
2. Considerente privind propunerea de proiect și bugetarea.
3. Considerente privind planificarea activităților, inclusiv identificarea și bazarea pe cele existente.
4. Implicarea Guvernului.
5. Cartografierea necesităților de consolidare a capacității.
6. Oportunități de parteneriate și programare în comun.
7. Considerente bugetare.

GHID OPERAȚIONAL BAZAT PE EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA

45

SECȚIUNEA 4:

Importanța contextului politic și economic specific,
inclusiv prioritățile guvernului privind emigrarea și
amploarea/disponibilitatea includerii migrației pe
agendele naționale, sectoriale și locale de dezvoltare, nu poate fi subestimată. Pentru a crea o inițiativă
în domeniul migrației și dezvoltării locale pe un teren
fertil, birourile de țară trebuie să acorde atenție următoarelor premise:

vernului și girul politic, birourilor de țară ale PNUD li
se recomandă să inițieze discuții, printr-o abordare
de sus în jos, sub conducerea Reprezentantului
Rezident sau Adjunct.

1. Eforturile existente privind integrarea emigrării
în dezvoltare la nivel național.
O abordare de sus în jos și disponibilitatea unei politici naționale relevante pot constitui o bază solidă
și pot facilita replicarea practicilor de la nivel național la nivel local.

3. Rata de emigrare din țară este considerabilă.
Având în vedere obiectivul modelului de implicare
a emigranților în dezvoltarea comunităților de baștină, acesta este cel mai relevant în țările/comunitățile cu o rată înaltă a emigrării (aproximativ 25%
în Moldova). Impactul general asupra dezvoltării
locale este direct proporțional cu numărul real de
migranți care au părăsit comunitatea și sunt dispuși să se implice, în scopul realizării și susținerii
schimbării în satul/orașul natal.

2. Deschiderea guvernului față de implementarea
politicilor privind DMD și recunoașterea de către
acesta a importanței abordării eficiente a migrației pentru dezvoltarea locală.
Interesul guvernului poate fi evaluat prin discuții
preliminare cu părțile interesate la nivel înalt, care
sunt responsabile de luarea deciziilor în cadrul autorităților naționale și locale. Acesta este un pas
important ce trebuie examinat înainte de etapa de
concepere a proiectului și care va fi decisiv pentru
asigurarea durabilității și pentru extinderea proiectului. Pentru a asigura implicarea la nivel înalt a gu-

4. Nivelul înalt al descentralizării.
Descentralizarea adaugă valoare procesului de
integrare, deoarece autoritățile locale: (i) sunt mai
aproape de cetățenii lor; (ii) înțeleg mai bine nevoile comunităților lor; și (iii) sunt mai capabile să contacteze și să reunească împreună actorii și informațiile pentru a contribui la planificarea priorităților
din politici și programe. Instituțiile descentralizate
îmbunătățesc perspectivele de implicare a tuturor
actorilor relevanți la nivel local, ceea ce, la rândul
său, permite elaborarea și implementarea politicilor pentru a răspunde mai precis nevoilor locale.46

ETAPA DE EVALUARE ȘI FINALIZARE A PROPUNERII DE PROIECT
TERMEN:
La fel ca în cazul domeniului de aplicare
inițial, această etapă poate dura până la
trei-șase luni și depinde în mare măsură
de contextul și capacitățile disponibile.

PARTENERI:
Luați în considerare consultarea părților
interesate menționate în domeniul de
aplicare inițial, eventual extinzând gama.
Luați în considerare implicarea specifică
a donatorilor în baza intereselor naționale
și, eventual, a precedentelor în finanțarea
unor inițiative. similare din alte țări.
PRINCIPALELE ACȚIUNI
care trebuie luate în considerare la
ETAPA DE EVALUARE ȘI FINALIZARE A PROPUNERII DE PROIECT:

1. Finalizarea formulării activităților de proiect.
2. Finalizarea propunerii de proiect.
3. Finalizarea planului de activitate și a bugetului.
4. Abordarea donatorilor și a partenerilor.

46

Cartea albă a migrației și dezvoltării locale, https://publications.iom.int/system/files/pdf/whitepaper_mainstreaming.pdf

46

IMPLICAREA DIASPOREI ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

SECȚIUNEA 4:

Pentru a facilita planificarea și interacțiunea dintre birourile de țară ale PNUD, APL și parteneri, a fost elaborată o listă de întrebări și răspunsuri pe baza experienței proiectului în Republica Moldova.

Întrebare

Răspuns

De unde începem?

Cel mai bun mod de a începe este evaluând contextul național actual și constatând dacă sunt prezente premisele necesare (a se vedea mai sus).

Care este cea mai bună
durată a proiectului pentru
care ar trebui să planificăm?

În cazul Republicii Moldova, proiectul a durat aproximativ 40 de luni. Durata
depinde însă și de numărul de comunități pilot planificate și de contextul local
actual (de ex. alegeri, criză politică, situații neprevăzute, cum ar fi COVID-19, și
poziționarea politicilor de migrație în urma acestora).

În mod ideal, echipa de proiect trebuie să includă un manager de proiect, trei
responsabili de domenii (migrație, servicii locale, comunicare) și personal administrativ și auxiliar (specialist achiziții/șofer).
Care ar fi o structură eficientă
a echipei de proiect?

În plus, trebuie angajați consultanți locali pentru implementarea activităților la
nivel local. Numărul acestora depinde de numărul comunităților pilot (un consultant local per patru-cinci comunități s-a dovedit a fi cea mai bună soluție în
cazul Moldovei). Deși varianta de mai sus ar fi cea ideală, valorificați la maximum resursele pe care le aveți la îndemână și încercați să vă extindeți treptat,
pe baza rezultatelor obținute și a donatorilor convinși.

Ce tip de consiliere și
implicare ar fi de așteptat
de la un Reprezentant
Permanent/Adjunct PNUD?

Rolul Reprezentantului Permanent/Adjunct PNUD este de a discuta și a negocia cu oficiali guvernamentali de nivel înalt și cu donatori, pentru a asigura
sprijinul și implicarea acestora în inițiativă, precum și susținerea pe tot parcursul etapei de implementare.

Ce parteneri trebuie să avem
în vedere?

Atât autoritățile naționale care se ocupă de diasporă/migrație și dezvoltare, cât
și autoritățile publice locale relevante. Prin organele lor reprezentative, acestea
trebuie reunite la toate etapele de implementare a proiectului.

Câte APL trebuie selectate
drept comunități pilot?

Numărul comunităților pilot trebuie ales în funcție de bugetul și contextul local.
Un număr optim cu care să se înceapă, pentru a vedea un impact, este de 1015 comunități locale.
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Cum trebuie selectate APL
pilot?

Recomandăm crearea unor precedente de succes pentru a facilita extinderea. Prin
urmare, comunitățile cu capacități înalte de implementare a abordării DMD ar trebui selectate drept APL pilot. Aceste comunități trebuie să aibă cel puțin 4.000 de
locuitori, o rată de emigrare estimată relativ înaltă (estimată aproximativ/neoficială),
capacitatea financiară de a cofinanța proiecte de servicii locale (10%) și o echipă
locală solidă (cel puțin cinci persoane) implicată în acest proces. Autoritățile locale
care se bucură de un nivel mai înalt de încredere din partea comunităților locale și
a migranților/diasporei au avantaje considerabile în implementarea inițiativelor de
succes.

Cum trebuie organizat
procesul de selectare a APL
pilot?

Procesul de selectare trebuie organizat conform normelor și procedurilor
PNUD (și/sau ale partenerilor). Se recomandă insistent să se organizeze un
apel deschis în rândul APL, pentru ca acestea să-și exprime interesul de a participa la un astfel de demers și pentru a asigura angajamentul și participarea
lor la toate etapele ulterioare ale proiectului. Pe baza cererii de propuneri și a
priorităților evidențiate în aceasta, solicitările primite trebuie evaluate în baza
unor criterii comune. Întregul proces ar dura, în mod normal, una-două luni.

Cum poate fi organizată în
mod eficient colaborarea cu
APL?

Cel mai bun mod este de a avea facilitatori locali, care îndrumă și ajută APL.
În mod ideal, un facilitator local ar trebui să fie responsabil de patru comunități locale. De asemenea, trebuie organizate ședințe periodice (trimestriale),
combinate cu sesiuni de instruire, după necesitate, cu primarii și persoanele
responsabile pentru domeniul DMD la nivel local.

Cum va fi măsurat impactul?

După selectarea localităților, se recomandă efectuarea unei analize de referință, iar la sfârșitul proiectului – a unei analize finale. Trebuie elaborată o listă
cu indicatori calitativi și cantitativi, având în vedere specificul local. Astfel va
fi posibilă măsurarea schimbărilor concrete aduse de PNUD la nivel local, ca
urmare a intervenției.

Cum poate fi asigurată
monitorizarea și evaluarea
continuă?

Trebuie elaborată o listă dedicată a indicatorilor de progres pentru a măsura
fiecare activitate a proiectului, inclusiv date actualizate periodic (lunar, trimestrial, anual).

Pentru orice îndrumări suplimentare, birourile de țară ale PNUD sunt încurajate să solicite
sprijin de la persoanele de contact regionale și ale sediului central privind mobilitatea umană.
Întrebările pot fi adresate prin e-mail la: cb.rshm@undp.org
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CONSIDERENTE PRIVIND PLANIFICAREA ȘI IMPLEMENTAREA ÎN
BAZA ABORDĂRII CELOR CINCI PILONI
TERMEN:
Împreună, etapele de planificare și
implementare pot dura până la 36 de
luni, având în vedere capacitățile și
expertiza disponibile în cadrul biroului
de țară al PNUD și în mediul politic și
social național.

PRINCIPALELE ACȚIUNI
care trebuie luate în considerare la
ETAPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
1. Selectarea echipei de proiect.
2. Selectarea comunităților pilot.
3. Lansarea și realizarea activităților de proiect.
4. Monitorizarea și evaluarea.

Privirea de ansamblu, prezentată mai jos, a provocărilor, intervențiilor, instrumentelor, întrebărilor-cheie
și factorilor de succes observați în aplicarea modelului celor cinci piloni în Moldova are scopul de a ajuta
birourile de țară pe tot parcursul eforturilor lor de implicare a diasporei în dezvoltarea locală.

Provocări

Intervenții

Instrumente

Întrebări-cheie

Factori de succes

Pilonul I:
Integrarea emigrării la nivel instituțional
APL nu dispun de capacități și de cunoștințe privind potențialul migrației pentru
dezvoltarea locală

Elaborarea unei
abordări de intervenție complexă, având
ca scop informarea
APL despre potențialul migrației pentru
dezvoltare și rolul
lor specific în acest
proces

Program multilateral
de capacitare în domeniul DMD pentru
primari și echipele
acestora;
desemnarea persoanelor responsabile
pentru domeniul
DMD la nivel local;
fișe de post actualizate privind DMD
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Este afectată de
migrație comunitatea
locală? Cum?
Există angajament/
disponibilitate locală
de a implica migranții?
Care este relația dintre APL și migranți?
S-au implicat anterior
migranții în dezvoltarea locală?

Comunicare și muncă
în echipă eficientă;
APL înțeleg beneficiile DMD pentru
dezvoltarea locală;
desemnarea persoanei responsabile pentru domeniul DMD la
nivel local;
responsabilitate și
angajament comun
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Pilonul II:
Integrarea emigrării în elaborarea politicilor locale
Nu există date locale
privind migrația, iar
politicile locale nu
reflectă realitățile
migrației

Colectarea datelor
locale cantitative
și calitative privind
migrația și evaluarea
impactului migrației
asupra dezvoltării locale și invers, pentru
integrarea eficientă a
emigrării în strategiile socio-economice
locale

Colectarea datelor
locale cantitative
și calitative privind
migrația și evaluarea
impactului migrației
asupra dezvoltării locale și invers, pentru
integrarea eficientă a
emigrării în strategiile socio-economice
locale

Este afectată de migrație comunitatea?
Ce date despre migrație sunt disponibile la nivel local?
Cine sunt migranții
care au părăsit comunitatea? Se implică?
Care sunt opiniile
migranților cu privire
la dezvoltarea locală?
Au APL capacitatea
de a colecta date
privind migrația?
Există vreo strategie
socio-economică sau
este necesar să se
elaboreze una nouă
de la zero?

Comunicare eficientă;
transparență;
utilizarea tuturor instrumentelor online și
offline disponibile;
responsabilitate
comună;
utilizarea datelor
colectate strict pentru
elaborarea politicilor
locale și comunicarea bidirecțională cu
migranții

Pilonul III:
Conturarea implicării diasporei prin crearea asociațiilor de băștinași
Lipsa unei organizații
viabile a migranților
în țările de origine
pentru implicarea lor
acasă
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Crearea unor asociații de băștinași viabile
pentru a facilita implicarea migranților în
dezvoltarea comunităților lor de baștină

Asociații de băștinași
îndrumate de APL;
Programul local de
revenire voluntară și
Programul de cooperare descentralizată,
menite să faciliteze implicarea migranților și
să valorifice resursele
și rețelele acestora;
pagini ale asociațiilor
de băștinași pe rețelele de socializare;
un cadru instituțional
solid pentru asociațiile
de băștinași;
program complex
de instruire pentru
membrii asociațiilor de
băștinași;
crowdfunding;
memorandum de
înțelegere între APL și
asociațiile de băștinași

Există vreun grup activ
de migranți care ar fi
gata să creeze o asociație de băștinași?
Care este cel mai
potrivit moment pentru
a crea asociația de
băștinași?
Cine este cel mai
relevant candidat
pentru funcția de președinte al asociației de
băștinași? Cine dintre
băștinași ar putea fi
vicepreședinți?
Care este rolul primarului și al persoanei
responsabile pentru
domeniul DMD la nivel
local în ceea ce privește migrația?
Cum vor împărți
responsabilitățile
APL și asociațiile de
băștinași?

Cooperare intensă
între actorii locali;
comunicare eficientă
între migranți și APL;
prezența asociației
de băștinași pe rețelele de socializare;
responsabilitate și
transparență
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Pilonul IV:
Sprijinirea intervențiilor semnificative ale diasporei prin proiecte locale comune
Încrederea foarte
redusă a diasporei în
APL și participarea
limitată la dezvoltarea
serviciilor locale

Elaborarea unui
mecanism de suport
prin granturi (PNUD,
APL, asociațiile de
băștinași) pentru a
consolida capacitățile
autorităților locale și
ale migranților de a
implementa proiecte
locale comune

Sondaje online;
procese participative
online și offline pentru
a facilita consultarea
migranților;
sisteme de transmisiune live;
pagini ale asociațiilor
de băștinași pe rețelele de socializare;
campanii de informare;
crowdfunding;
comisii locale comune
de evaluare (APL /asociația de băștinași)

Cum este implicată
diaspora în dezvoltarea locală?
Utilizează APL capacitățile, experiența și
atuurile migranților
și ale organizațiilor
diasporei în beneficiul
comunității?
A fost consultată diaspora în prealabil cu
privire la proiect?
Cum poate contribui
diaspora?
Cum va împărți responsabilitățile și cum
va sărbători succesul
asociația de băștinași/
APL? Cum poate deveni durabil procesul?

Angajamentul, entuziasmul și implicarea
primarului și a echipei
sale;
consolidarea responsabilității și a transparenței prin sporirea
participării;
utilizarea crowdfunding-ului pentru a
facilita contribuțiile
migranților la proiectul
local comun

Pilonul V:
Replicarea și asigurarea durabilității modelului
Implicarea și asumarea responsabilității
de către autoritățile
publice centrale

Asigurarea unui nivel
înalt de participare a
autorităților naționale
la fiecare etapă a implementării proiectului,
ceea ce demonstrează eficiența proiectului
și asigură un feedback
pozitiv din partea
beneficiarilor

Seminare ample
de informare în țară
pentru promovarea și
prezentarea celor mai
bune practici de DMD
la nivel local;
Implicarea primarilor
parteneri și a persoanelor responsabile
pentru domeniul DMD
la nivel local, cu scopul
de a-și împărtăși experiența;
Programul național
guvernamental de
replicare a modelului
privind DMD la nivel
local
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Este guvernul deschis
pentru extinderea
modelului?
Ce trebuie făcut?
Cine sunt ceilalți actori
care trebuie implicați?
Cum se poate implica
PNUD în acest proces?
Există fonduri guvernamentale alocate
pentru extinderea
modelului? Va exista o
finanțare anuală?

Comunicare și
informare continuă a
autorităților naționale
cu privire la evoluția
activităților și rezultate;
parteneriat viabil și
cooperare strânsă cu
organele reprezentative ale APL;
vizibilitate largă a
rezultatelor PNUD;
Implicarea primarilor
parteneri și a persoanelor responsabile
pentru domeniul DMD
la nivel local, pentru
a împărtăși cele mai
bune practici și pentru
a inspira alte APL;
angajament pe termen
lung
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Diaspora poate aduce competențe și cunoștințe, resurse, investiții, remitențe, diversitate culturală și multe
altele în țările și comunitățile de unde provine. Contribuția sa, însă, este direct proporțională cu deschiderea administrațiilor publice centrale și locale de a se implica, împreună cu capacitatea și interesul emigranților de a participa activ la viața socială, economică și culturală de acasă. Buna guvernare locală în ceea ce
privește emigrarea poate avea un impact de dezvoltare pozitiv pentru membrii diasporei, familiile și comunitățile acestora din țările de origine. Aceasta poate genera soluții durabile și poate oferi rezultate solide
atât pentru comunitățile din țările de destinație, cât și pentru cele din țările de origine.

