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CONCEPT 
 

Programul de stagii pentru tinerii din diasporă  
 

 
IDEEA 
Organizarea stagiilor în cadrul instituțiilor de stat din Republica Moldova pentru studenții instituțiilor de 
învățământ superior din străinătate, reprezentanți ai diasporei moldovenești. 
 
SCOPUL  
De a oferi posibilitatea tinerilor din diaspora moldovenească să cunoască cum funcționează instituțiile 
publice şi private din Republica Moldova, de a le oferi oportunitatea  de a aplica cunoștințele  şi abilitățile 
obținute peste hotare şi de a veni cu noi abordări şi bune practici relevante pentru consolidarea 
capacităților instituțiilor. De asemenea, programul îşi propune  să stimuleze interesul participanților față 
de ţara de origine și de a-i cointeresa să ia parte şi să contribuie la dezvoltarea ţării. 
 
GRUPUL ȚINTĂ 
Programul se adresează tuturor tinerilor originari din Republica Moldova, studenți ai ciclului licenţă/ 
master, ce îşi fac studiile sau au absolvit o universitate de peste hotare. 
 
MECANISMUL 
Biroul pentru relaţii cu diaspora va asigura coordonarea şi comunicare cu instituțiile statutului pentru 
realizarea programului de stagiu. Asociația Moldovenilor din Marea Britanie şi Jeunes Moldave  vor 
coordona şi comunica cu instituțiile private şi vor asigura informarea promovarea şi vizibilitatea stagiului 
în rândul tinerilor din diasporă. 
 
NUMĂRUL DE STAGIARI  
Numărul de stagiari este unul fluctuant şi va fi determinat de disponibilitatea, şi capacitatea instituției 
publice de a oferi poziţii libere pentru realizare a stagiului, într-o anumită perioadă de timp (unele instituţii 
s-ar putea să accepte mai mulţi tineri concomitent). În acest sens, Guvernul va publica și reînnoi lista 
posturilor propuse spre stagiere în fiecare lună.  

 
CRITERII DE SELECTARE  
Persoanele interesate vor prezenta CV-ul, scrisoarea de motivare, certificatul academic (scrisoare din 
partea instituției) sau copia diplomei. După prima etapă de selecţie, candidații vor transmite un eseu la o 
temă anumită şi susţine un video interviu, în funcție de solicitările instituției-gazdă. 
Lista instituțiilor  va fi publicată pe site-ul stagii.gov.md, și pe conturile de pe reţelele de socializare ale 
BRD, plus vor fi diseminate prin toate canalele disponibile AMMB şi Jeunes Moldave (email, buletin 
informativ, pagini electronice, portaluri, pagina creată specială pe Facebook). În cazul neacceptării 
persoanei la prima depunere de dosar, candidatul nu va fi privat de posibilitatea de a depune la 
următoarul apel. 
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PERIOADA REALIZĂRII STAGIULUI  
Candidaţii vor fi încurajaţi să depună dosarele pentru stagii scurte (1-3 luni) şi stagii lungi (3-6 luni). 
Programul este flexibil, însă participanţii sunt încurajaţi să realizeze nu mai puţin de 20 ore săptămânal. 
Aceasta va permite o implicare mai profundă şi participare activă la activităţile din cadrul instituţiei. 
Încurajăm tinerii să realizeze stagiile în lunile de vară pentru a beneficia la maxim de activităţile extra-
stagiu şi de a lua parte la un şir de activităţi dedicate zilelor naţionale: Ziua Independenţei, Ziua Limbii 
Române, dar şi Zilele Diasporei Moldoveneşti. 
 
ASPECTE FORMALE 
În primele 1-2 zile participanţii se vor reuni la BRD pentru a se familiariza cu condiţiile şi regulile de 
activitate ale instituţiilor de stat din Republica Moldova. În acest sens, BRD va elabora un set de materiale 
utile pentru stagiari şi o prezentare despre Guvern şi instituțiile acesteia. După care va urma activitatea 
stagiarilor în Instituții, cu sarcini şi obiective concrete, implicarea în realizarea anumitor proiecte. 
 
Stagiarii vor fi încurajaţi să îşi aducă propriile calculatoare, instituțiile publice asigurându-le locul pentru 
desfășurarea activităților din cadrul stagiului. 
 
La final, tinerii vor primi (la alegere) certificat de realizare a stagiului, scrisoare de recomandare din partea 
tutorelui sau/şi un raport de realizare a stagiului unde va fi indicat numărul de ore, domeniul, activitățile 
şi rezultatele obţinute, data și denumirea instituției, numele tutorelui. Participanţii vor putea prezenta 
acest document la universitățile unde studiază. De asemenea, tinerii ce au finalizat programul vor fi invitați 
să facă parte din grupul/reţeaua absolvenților programului, aceasta le va permite împărtăşirea experienţei 
şi va crea o comunitate puternică, care va fi dezvoltată ţi menţinută de Biroul pentru relaţii cu diaspora.  
 
În cadrul stagiului, tinerii vor avea posibilitatea de a participa şi a se implica într-un şir de activităţi. 
Guvernul va asigura: 

 30 ore de instruire teoretică, oferind informație generală despre activitatea Guvernului; 
 30 ore de instruire practică:  

- întâlniri cu înalți funcționari (miniștri, secretar general); 
- organizarea atelierelor de lucru pe următoarele teme propuse, inclusiv Organizarea şi 
funcţionarea puterii în Statul Republica Moldova, Sistemul electoral, Interacţiunea instituţiilor 
statale, Comunicarea şi implicarea societăţii civile în procesul decizional etc.;        
- participarea la evenimente publice importante, organizate în perioada respectivă de către 

Guvern (în funcţie de agenda instituţiilor). Discuţii  tematice cu funcţionari publici. 
 
PROMOVARE ȘI VIZIBILITATE 
Asociaţia Moldovenilor din Marea Britanie şi Jeunes Moldave vor realiza activităţile necesare şi relevante 
pentru organizarea campaniilor de informare, plasarea articolelor mediul online  atît în Moldova, cît şi 
peste hotare, inclusiv pe pagini precum civic.md, studentie.md, moldova.org, unimedia si alte protaluri 
importante de ştiri, reţele de socializare. De asemenea, se va acorda o atenţie specială transmiterii şi 
disiminării informației despre proiect în diasporă, ligilor studenţești din străinătate şi altor părţi interesate. 
 


