
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Privind aprobarea și implementarea Programului  

Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 

----------------------------------------------- 

 

În temeiul Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 

2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1/2016 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr.20-24, art.49) și în scopul valorificării potențialului 

uman și financiar al  diasporei, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Programul  Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” pentru anii 2019-2025, 

conform anexei nr.1; 

2) Regulamentul  privind implementarea proiectelor în cadrul Programului 

„DAR 1+3”, conform anexei nr.2; 

3) Componența Comitetului de evaluare și supraveghere al proiectelor   în 

cadrul Programului  Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, conform anexei nr.3. 

 

2. Anual, în procesul de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu, 

Cancelaria de Stat prezintă Ministerului Finanțelor propuneri argumentate privind 

mijloacele financiare necesare pentru implementarea Programului menționat.  

 

3. Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora) va asigura controlul privind 

implementarea Programului nominalizat. 

 

4. Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora va raporta 

Guvernului și va informa societatea civilă referitor la impactul implementării 

Programului sus-numit. 
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5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Liviu Volconovici 
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Anexa nr.1  

la proiectul hotărârii  Guvernului  

 

Programul  

Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”  

 

I. Dispoziții generale 

Luând în considerare fluxurile migraționale semnificative din ultimii 20 

de ani și diminuarea numărului populației la nivelul întregii țări se impune 

necesitatea extinderii abordării transversale a politicilor și programelor cu 

privire la diasporă, migrație și dezvoltare. 

Sute de mii de moldoveni trăiesc astăzi în străinătate, majoritatea sunt 

tineri care păstrează legături strânse cu localitatea de origine, unde au rămas 

părinți, copii, rude. Diaspora Republicii Moldova împărtășește interesul de a 

rămâne conectată și de a interveni în evoluția proceselor socio-economice din 

țară. 

Astfel este necesară o colaborare mai activă cu diaspora în vederea 

implicării în implementarea unor proiecte în localitățile de origine  din 

Republica Moldova.  

Pentru susținerea unor astfel de proiecte de dezvoltare se propune 

implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” (în 

continuare – Program). 

                                         II. Scopul 

Scopul Programului constă în mobilizarea potențialului uman și financiar 

din diasporă pentru dezvoltarea socio-economică locală a Republicii Moldova. 

  

III. Obiective specifice 

Obiectivele Programului sunt următoarele:  

1. stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica 

Moldova prin atragerea capitalului uman și financiar din diasporă;  

2. păstrarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine 

prin realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală; 

3. sporirea gradului de implicare a diasporei în dezvoltarea socio-

economică la nivel local. 

 

IV. Grupurile țintă pentru Program 

1. Asociațiile diasporei; 

2. Asociațiile de băștinași;  

3. Grupuri de inițiativă și cetățenii stabiliți în străinătate sau reveniți; 

4. Autoritățile publice locale. 
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V. Partenerii de implementare a Programului 

1. Guvernul Republicii Moldova; 

2. Autoritățile publice locale (în continuare - APL); 

3. Partenerii de dezvoltare / donatorii; 

4. Asociațiile diasporei, asociațiile de băștinași, grupuri de inițiativă  și 

cetățenii stabiliți în străinătate sau reveniți (în continuare – Diasporă). 

 

VI. Programul va fi susținut financiar 

1. din contul resurselor financiare atrase de la Diasporă; 

2. din contul bugetului de stat;  

3. din contul veniturilor proprii ale bugetelor unităților administrativ-

teritoriale; 

4. din contul resurselor financiare ale partenerilor de 

dezvoltare/donatorilor.  

 

VII. Implementarea, coordonarea și monitorizarea Programului 

Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora– în continuare BRD) va fi 

responsabilă de coordonarea, implementarea și monitorizarea activităților din 

Programul „DAR 1+3”. Programul nu urmărește obținerea de profit din 

activitățile propuse spre finanțare. 

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă este necesară contribuția  

financiară din partea Diasporei. APL-le vor folosi mecanisme și platforme 

existente de atragere și evidență a  resurselor financiare din Diasporă.  

Proiectele înaintate spre finanțare trebuie să fie realizate în decurs de 

maxim 12 luni de la momentul aprobării proiectului. Examinarea și aprobarea 

cererilor de finanțare, supravegherea și evaluarea activităților și a modului de 

desfășurare a Programului se efectuează de către  Comitetul de evaluare și 

supraveghere.  

 

VIII. Acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru  implementarea 

Programului 

Etapa I – Informarea publicului și promovarea Programului  

Campania de informare și promovare a Programului va fi realizată cu 

scopul de a explica grupurilor-țintă cerințele cu privire la aplicarea și 

desfășurarea Programului, condițiile de eligibilitate și procedurile de 

implementare.  

Etapa I include:  

a)  organizarea campaniei de informare în localitățile țării;  

b) organizarea activităților de informare în cadrul comunităților din 

diasporă prin difuzarea pliantelor, posterelor informaționale, postarea 

informației pe  rețelele de socializare;  

c)  organizarea activităților de informare prin intermediul misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare;  
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d) elaborarea Ghidului de aplicare la Programul „DAR 1+3”, documentelor 

tipizate (Formular de aplicare pentru finanțare,  Rapoarte analitice și 

financiare periodice și finale,  Act de finalizare a proiectului) și 

aprobarea acestora de către Comitetul de evaluare și supraveghere. 

e)   perioada de înscriere și procedura de depunere a dosarului va fi anunțată                          

pe paginile web oficiale ale Cancelariei de Stat (BRD). 

Etapa a II-a – Depunerea și selectarea dosarelor de participare la 

Program 

Solicitanții vor depune dosarul de participare în termenii stabiliți, conform 

Ghidului de aplicare la Programul „DAR 1+3”. 

Dosarul complet va fi expediat pentru preselecție în format electronic la 

adresa: brd@gov.md. Dosarul de participare va fi înregistrat, menționându-se 

data și numărul de înregistrare. BRD va informa solicitanții cu privire la 

rezultatele evaluării primare : 

a) acceptarea dosarelor și transmiterea spre examinare către Comitetul de 

evaluare și supraveghere; 

b) introducerea în lista de așteptare pentru clarificarea unor nereguli 

constatate; 

c) respingerea dosarelor cu indicarea motivelor. 

În cazul acceptării proiectului, în urma evaluării primare, solicitantul este 

obligat să prezinte toate documentele în original sau cu mențiunea „ corespunde 

originalului”. 

Etapa a III-a – Aprobarea și finanțarea proiectelor  

Dosarele complete și eligibile vor fi evaluate de  Comitetul de evaluare și 

supraveghere al Programului.  

Solicitanții vor fi informați referitor la  deciziile Comitetului de evaluare și 

supraveghere privind acceptarea sau respingerea finanțării proiectului. 

Deciziile emise de către Comitetul de evaluare și supraveghere pot fi 

contestate în instanța de contencios administrativ. 

Ca urmare a aprobării proiectului de dezvoltare beneficiarii Programului 

vor obține finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectelor de dezvoltare 

locală. Finanțarea proiectelor se va efectua în baza parteneriatului „1+3”, 

aportul financiar al diasporei va fi suplinit de către Guvern în comun cu 

autoritățile publice locale, partenerii de dezvoltare/donatorii.  

Suma maximă alocată Programului  „DAR 1+3” și modul de finanțare din 

partea Guvernului va fi stabilită anual, în limita alocărilor bugetare.  

Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt: 

a)  Infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de 

cultură); 

b)  Protecția mediului înconjurător (prevenirea poluării mediului 

înconjurător, managementul deșeurilor); 

c)  Economic (dezvoltarea regiunii,  investiții, dezvoltarea 

agriculturii); 

mailto:brd@gov.md
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d)   Eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare 

termică); 

e)  Cultură (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea 

turismului rural, expoziții și festivaluri); 

f)  Educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de 

cunoștințe și know-how); 

g)   Protecție socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, 

altele). 

 

Etapa a IV-a – Monitorizarea și evaluarea Programului și proiectelor 

implementate 

BRD va prezenta Comitetului de evaluare și supraveghere rapoarte 

periodice și finale de monitorizare și evaluare a implementării proiectelor de 

dezvoltare locală în baza rapoartelor de progres prezentate de beneficiarii 

Programului.  

În cazul nerespectării condițiilor de finanțare beneficiarii Programului vor 

fi obligați să restituie sumele în următoarele cazuri: 

a) resursele financiare au fost utilizate contrar destinației prevăzute în 

Contractul de finanțare; 

b) resursele financiare au fost  utilizate cu încălcări ale legislației, care au 

fost constatate de Ministerul Finanțelor  și/sau organele competente de control. 

 

IX. Evaluarea impactului implementării Programului 

Impactul implementării Programului se va evalua în baza următorilor 

indicatori: 

a) volumul investițiilor atrase în dezvoltarea locală în cadrul 

Programului; 

b) numărul proiectelor de dezvoltare locală finanțate pe tipologii ale 

acestora: clădiri renovate, centre create, servicii inovative, reparații 

drumuri, iluminare stradală etc.; 

c) ponderea investițiilor atrase din diaspora, în totalul investițiilor în 

localitate, în cadrul Programului în anul de referință; 

d) numărul locurilor de muncă nou-create temporare/ permanente; 

e) alți indicatori relevanți de monitorizare-evaluare. 
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Anexa nr.2 

la proiectul hotărârii Guvernului 

 

REGULAMENT  

privind implementarea  proiectelor în cadrul Programului Diaspora 

Acasă Reușește „DAR 1+3” 

 

I. Dispoziții generale 

1. Regulamentul privind  implementarea proiectelor în cadrul Programului 

„DAR 1+3” (în continuare – Regulament) stabilește procedurile de susținere 

financiară nerambursabilă din bugetul de stat și de monitorizare a 

implementării  proiectelor de dezvoltare locală. 

2. Obiectul prezentului Regulament sunt proiectele elaborate de către 

Autoritățile publice locale (în continuare – APL) în comun cu Diaspora și 

care se implementează în Republica Moldova.  

 

II. Modul de prezentare a propunerilor de proiect 

 3. Cancelaria de Stat (BRD) plasează pe pagina oficială web un anunţ public, 

care va conţine informaţii cu privire la procedura de aplicare la Program, 

formularele tipizate, termenul-limită de depunere și conținutul dosarului pentru 

solicitare a finanțării, condițiile generale de prezentare a propunerilor de 

proiecte  şi alte acte relevante necesare pentru participare.   

 4. Pentru  a participa la Program APL prezintă Cancelariei de Stat (BRD) 

următoarele documente: 

a) formularul tipizat de aplicare pentru finanțare; 

b) propunerea de proiect de dezvoltare locală; 

c) fundamentarea economico-financiară a proiectului; 

     d) decizia consiliului local privind bugetul alocat pentru proiect; 

e) termenul și planul implementării proiectului; 

f) lista participanților implicați în elaborarea și implementarea proiectului; 

g)  documentele justificative care confirmă existența mijloacelor  financiare 

din partea Diasporei de minimum 30 mii lei; 

h) acordurile de parteneriat sau dovada de susținere financiară   a 

proiectului (scrisori de intenție, contracte) cu partenerii de 

dezvoltare/donatorii;   

 i) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor furnizate  

de persoana responsabilă (primar, consilier ș.a.) din cadrul APL. 
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5. Propunerile de proiecte vor avea următorul cuprins: descrierea generală, 

scopul și obiectivele proiectului, planul de acțiuni, rezultatele scontate, 

beneficiari, termenii de realizare, bugetul, indicatorii de evaluare (inclusiv 

potențialele riscuri), impactul și durabilitatea proiectului. 

6 Costurile proiectelor se estimează în baza actelor normative în vigoare, se 

justifică și se prezintă în mod detaliat sub aspectul articolelor și alineatelor de 

cheltuieli. 

7. În cadrul bugetului proiectului cheltuielile directe legate de desfășurarea 

activităților de dezvoltare locală se separă de cheltuielile administrative care 

constituie maximum 10% din valoarea proiectului. 

8. Proiectele prezentate după data-limită indicată pe pagina web a Cancelariei de 

Stat (BRD) nu vor fi examinate. 

 

III. Evaluarea și aprobarea proiectelor 

9. Concursul de proiecte se desfășoară în două etape: 

1) etapa de preselecție - constă în colectarea de către Cancelaria de Stat (BRD) a 

propunerilor de proiecte parvenite din partea autorităților publice locale și 

verificarea corespunderii acestora criteriilor de eligibilitate stabilite în prezentul 

Regulament. În cazul dosarelor incomplete se vor solicita documentele 

necesare, în funcție de specificul proiectului. Dosarele vor fi examinate în 

termen de 30 zile din momentul recepționării de către Cancelaria de Stat (BRD). 

2) etapa de selecție și aprobare - constă în aprobarea de către Comitetul de 

evaluare și supraveghere a propunerilor de proiect . 

10. Proiectele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:  

a) relevanța proiectului în conformitate cu obiectivele și prioritățile de 

dezvoltare locală; 

b) argumentarea bugetului și structura finanțării; 

c) implicarea diasporei în acumularea mijloacelor financiare; 

d) gradul de implicare a diasporei în implementarea proiectelor;  

e) corespunderea structurii şi conținutului propunerii de proiect cu cerințele 

stabilite în prezentul Regulament; 

f) actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele şi strategiile de dezvoltare 

locală; 

g) impactul social-economic al proiectului; 

   h)  durabilitatea proiectului. 

11.  Proiectele selectate în cadrul Programului „DAR 1+3” se aprobă de 

Comitetul de evaluare și supraveghere și se publică pe pagina web oficială a  

Cancelariei de Stat (BRD). 
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12. În caz de respingere a dosarului de către Comitetul de evaluare și 

supraveghere, solicitantul va fi informat printr-o notificare în scris privind 

motivele respingerii finanțării.  

 

IV. Organizarea activității Comitetului 

 de evaluare și supraveghere 

13. Examinarea și aprobarea cererilor de finanțare a proiectelor din cadrul 

Programului se efectuează de către  Comitetul de evaluare și supraveghere (în 

continuare – Comitet).  

14. Comitetul este un organ colegial alcătuit din reprezentanți ai autorităților 

publice centrale, partenerilor de dezvoltare/donatorilor format din 9 persoane . 

15. Atribuțiile de președinte al Comitetului sunt executate de către Secretarul 

general al Guvernului, cele de secretar de către Șeful biroului relații cu 

diaspora. 

16. Comitetul de evaluare și supraveghere se convoacă în ședințe ordinare care 

sunt convocate de președintele Comitetului o dată în semestru sau la necesitate, 

în ședințe extraordinare la solicitarea președintelui Comitetului sau a oricărui 

membru al Comitetului.  

17. Ședința Comitetului se consideră deliberativă dacă la ea participă cel puțin 

7 membri. 

18. În cazul de imposibilitate obiectivă a participării unui membru permanent 

la ședințele Comitetului, conducătorul autorității publice în care activează 

membrul în cauză desemnează prin ordin un membru supleant cu dreptul de 

vot. 

19. Deciziile Comitetului se aprobă cu votul majorității simple. 

 

V. Finanțarea proiectelor  

 

20. Finanțarea proiectelor selectate se efectuează în baza deciziei aprobate de 

Comitet.  

21. Suma alocată din bugetul de stat pentru un proiect va fi stabilită anual. 

22. Finanțarea proiectelor se va efectua în baza documentelor justificative, 

prezentate de către APL. 

23. Executarea de casă a mijloacelor bugetare aprobate se efectuează  prin 

sistemul trezorier al Ministerului Finanţelor. 

24. Schimbarea destinaţiei mijloacelor financiare prevăzute se interzice. 

25. Sumele neutilizate de către autoritățile administrației publice locale după 

semnarea Actului de finalizare a proiectului se virează pe contul bugetului de 

stat, în termen de cel mult 30 de zile. 
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VI. Evidența și controlul utilizării mijloacelor financiare 

26. Autoritățile care au beneficiat de finanțare în cadrul Programului „DAR 

1+3” asigură: 

a) implementarea eficientă și transparentă a proiectului; 

b) evidența și utilizarea conformă a mijloacelor financiare alocate; 

c) prezentarea către Cancelaria de Stat a rapoartelor analitice şi financiare 

periodice și finale, privind utilizarea mijloacelor alocate, cu anexarea, în copie, 

a documentelor financiare confirmative;  

d) vizibilitatea proiectelor, utilizînd paginile web, emisiuni radio şi TV, 

prezentări publice, panouri stradale şi alte instrumente disponibile în 

conformitate cu legislaţia.     

27. În cazul utilizării mijloacelor financiare (bugetare/ atrase de la Diasporă sau 

a partenerilor de dezvoltare/donatori)  în mod abuziv și contrar scopului 

prevăzut, precum și pentru încălcarea prevederilor  prezentului Regulament, 

beneficiarul poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare. 
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Anexa nr.3 

la proiectul hotărârii Guvernului 

 

COMPONENŢA 

Comitetului de evaluare și supraveghere  al proiectelor în cadrul 

Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 

 

 

1. Secretar general al Guvernului, Președinte al Comitetului de evaluare și 

supraveghere ;  

2.  Reprezentant al Ministerului Finanțelor;  

3. Reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii;  

4. Reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului;  

5. Reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; 

6. Reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 

7. Reprezentant al Cancelariei de Stat, la nivel de șef al Biroului relații cu 

diaspora - secretar al Comitetului de evaluare și supraveghere al Programului; 

8. Reprezentant CALM; 

9. Reprezentant al  partenerilor de dezvoltare / donatorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea și implementarea 

Programului 

Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

 

Proiectul este promovat de către Cancelaria de Stat, iar autorul nemijlocit al 

proiectului este Biroul relații cu diaspora. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite 

 

 În scopul valorificării potențialului uman și financiar al diasporei pentru 

dezvoltarea socio-economică a țării conform Programului de activitate al Guvernului 

Republicii Moldova 2016-2018, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/ 2016 și 

Strategiei naționale „Diaspora-2025”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 200/ 

2016, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea și 

implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”.  

Luând în considerare fluxurile migraționale semnificative din ultimii 20 de  

ani este necesar de a extinde abordarea transversală a politicilor și programelor cu 

privire la diasporă, migrație și dezvoltare. Astfel este necesară o colaborare mai 

activă cu Asociațile diasporei, Asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă și 

cetățenii migranți din străinătate sau reveniți  în vederea implementării unor proiecte 

în localitățile de baștină.  40 de localități au integrat cu succes migrația în dezvoltarea 

locală fiind lansate  36 proiecte de dezvoltare locală susținute de Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și Cooperare. Circa 9,000 de migranți au contribuit cu peste 3,5 

mln lei pentru a aduce servicii mai bune în satele și orașele lor natale. Toate aceste 

proiecte sunt co-finanțate și co-implementate, în parteneriat, de autoritățile publice 

locale și membrii diasporei. 

Pentru diversificarea proiectelor de dezvoltare locală se propune 

implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” cu aportul 

financiar al Guvernului.  

Obiectivele Programului sunt următoarele:  

1) stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova 

prin atragerea capitalului uman și financiar din diasporă;  

2) păstrarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin 

realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală; 



3) sporirea gradului de implicare a diasporei în dezvoltarea socio-economică 

la nivel local. 

Prezentul Program are, de asemenea, obiectivul de a crea un mecanism cu efect 

multiplicator al contribuției diasporei de ordin social, economic, cultural în 

dezvoltarea țării.      

 

3. Principalele prevederi ale proiectului, evidențierea elementelor noi 

 

Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza 

parteneriatului „1+3”, aportul financiar al diasporei va fi suplinit de către Guvern în 

comun cu autoritățile publice locale, partenerii de dezvoltare / donatorii.  

 Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă este necesară existența 

mijloacelor financiare atrase din Diasporă (Asociațiile diasporei, Asociațiile de 

băștinași, grupuri de inițiativă  și cetățenii migranți sau reveniți). Programul nu 

urmărește obținerea de profit din activitățile propuse spre finanțare.  

În cadrul prezentului Program sunt eligibile pentru finanţare activități care țin 

de următoarele domenii: 

- Infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură); 

- Protecția mediului înconjurător (prevenirea poluării mediului înconjurător, 

managementul deșeurilor); 

- Economic (dezvoltarea regiunii,  investiții, dezvoltarea agriculturii); 

-  Eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică); 

- Cultură (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, 

expoziții și festivaluri); 

- Educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și 

know-how); 

-  Protecție socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, altele). 

Examinarea și aprobarea cererilor de finanțare, supravegherea și evaluarea 

activităților și a modului de desfășurare a Programului se efectuează de către 

Comitetul de evaluare și supraveghere, format din reprezentanții APC, partenerilor 

de dezvoltare ș.a.  

 

 

 

 



4. Fundamentarea economico-financiară 

Aplicarea Programului „DAR 1+3” presupune alocări suplimentare din bugetul 

de stat, însă în rezultatul atragerii capitalului financiar și uman al diasporei, 

partenerilor de dezvoltare și mobilizarea APL în implementarea proiectelor de 

dezvoltare se va maximiza impactul social și economic al migrației la nivel local și 

național. 

Contribuția Guvernului la realizarea Programului „DAR 1+3”   va fi prevazută 

anual în legea bugetului. 

Programul „DAR 1+3” va fi pus în aplicare începând cu 1 ianuarie 2019. 

Campania de informare și promovare a Programului în țară și în străinătate va 

fi organizată și susținută financiar din sursele  BRD (linia bugetară 2403 - susținerea  

diasporei) și a  partenerilor  de dezvoltare / donatorilor.  

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încadrează în sistemul actelor normative și nu necesită modificarea 

altor acte legislative sau normative. 

 

6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul a fost publicat pentru consultare 

publică pe pagina web www.particip.gov.md, asigurând respectarea prevederilor 

legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional. 

 

7. Constatările expertizei anticorupție 

 

 

8. Constatările expertizei juridice 

 

 

 

 

http://www.particip.gov.md/
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