
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Agenda bilaterală de cooperare cu ministrul de externe 

finlandez Pekka Haavisto 
 

 

 

Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi a avut o 

întrevedere cu reprezentantul OSCE,  

Thomas Mayr-Harting 

Comitetul de supraveghere al proiectului „Sprijin 

pentru Guvernul Republicii Moldova în 

implementarea Agendei 2030” s-a întrunit în ședință 

 

Activitatea Cancelariei de Stat în anul 2020 Progresele realizate și prioritățile pentru anul 2021 ale 

Misiunii EUBAM și instituțiilor partenere 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA GUVERNULUI: 

 

Nr. 04/21 (25-29 ianuarie) 
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Pentru cetățenii Republicii Moldova care sunt în străinătate și au nevoie de asistență și informații în 

contextul pandemiei COVID-19 recomandăm contactarea misiunii diplomatice sau a oficiului consular din 

statul în care se află: 

 

Lista cu site-urile oficiale și paginile de facebook pe care pot fi găsite telefoanele de urgență ale ambasadelor și 

consulatelor Republicii Moldova 

 

Pentru consultații telefonice, ministerul are activat Centrul de Apel al MAEIE al RM, care poate fi contactat la 

numerele: 0 80 090 990 (gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova) și +373 22 788 722 

(din străinătate).  

 

 

Svetlana Anghel, Președintele Asociației 

moldovenilor din Regiunea Tyumen, în vizită la BRD 

 

Vă invităm să ascultați un interviu cu Nadejda Zubco, 

șef al Biroului relații cu diaspora, realizat în cadrul  

emisiunii „Scrisori pentru acasă” 

 

Ședința de lucru privind elaborarea Platformei 

digitale în domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare 

 

Schimb de experiență a Biroului relații cu diaspora în 

domeniul Diaspora, Migrație, Dezvoltare cu Direcția 

relații externe din cadrul Consiliului raional Taraclia 

 

 

  

  

ACTIVITATEA BRD: 
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Campania de informare privind acordarea subvențiilor în sectorul agricol pentru anul 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Albinuțele și manualele „Învățăm Limba Română 

Împreună” nivelul A1 și A2 au ajuns și la Centrul 

Cultural Moldovenesc din Nürnberg, Germania! 

Albinuțele și manualele „Învățăm Limba Română 

Împreună” nivelul A1 și A2, pregătite cu drag de BRD 

pentru diasporă, au ajuns și în Dublin, Irlanda! 

 

Albinuțele și manualele „Învățăm Limba Română 

Împreună” nivelul A1 și A2, pregătite cu drag de 

BRD pentru diasporă, au ajuns și la  

Asociația Culturală Vatra Neamului din Milano! 

Albinuțele și manualele „Învățăm Limba Română 

Împreună” nivelul A1 și A2, pregătite cu drag de BRD 

pentru diasporă, au ajuns și la  

Asociația A.M.I.C.I. din Veneția, Italia! 
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Medicul Ștefan Botnaru, conaționalul nostru  

stabilit în Spania, protagonistul emisiunii  

„Moldovenii de pretutindeni” 
 

Concursul: „Baștina din suflet - Moldova mea de 

DOR”, destinat copiilor moldoveni din Roma 
 

 

Tania Scutelnic, femeia care a reușit să deschidă un restaurant în Franța 
 

 

 

 

ACTIVITATEA DIASPOREI: 

 

http://brd.gov.md/ro/press-releases; https://brd.gov.md/ru/press-releases 

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/ 

https://ok.ru/profile/591571892507 

https://www.youtube.com/user/brdmoldova/videos?fbclid=IwAR0E1cjVvn3c9dwAnI6b6Ac8mikQn8m-

m6u5H2zrhe0q-Em4fQ1WZDAFwuI 

https://instagram.com/stories/brdmoldova/2431498617551683276?igshid=3brfw5d1auhe  
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