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ACTIVITATEA GUVERNULUI: 

 

Guvernul a alocat 60 de milioane de lei pentru procurarea a 330 mii doze de vaccin anti-COVID 

 

Executivul a alocat 60 de milioane de lei, din Fondul de rezervă al Guvernului, Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea vaccinului anti-COVID-19. Mijloacele financiare vor 

permite achiziționarea a circa 330 mii doze de vaccin, ceea ce constituie o pătrime din necesarul de 1 386 

115 doze. 

 

Donație umanitară Republicii Moldova din partea României: 6000 de tone de motorină pentru 

susținerea agricultorilor afectați de secetă 

 

Republica Moldova va primi gratuit 6 000 de tone de motorină, drept ajutor umanitar extern din partea 

României, destinat agricultorilor afectați de secetă pe parcursul anului  2020. 

 

Emiratele Arabe Unite au donat Republicii Moldova vaccin pentru imunizare împotriva COVID-

19 

 

Emiratele Arabe Unite au donat Republicii Moldova 2000 de doze de vaccin anti-COVID-19 produse 

de compania Sinopharm, ca răspuns la apelul prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi, adresat șeicului 

Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministru al afacerilor externe și cooperării internaționale al EAU. 

 

Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, a discutat cu Directorul Regional al Băncii Mondiale 

despre proiectele în derulare 

 

Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, a avut astăzi o ședință online cu dl. Arup Banerji, Directorul 

Regional al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Belarus si Ucraina. La discuție a participat și 

Anna Akhalkatsi, director al Biroului Băncii Mondiale în Republica Moldova, precum și alți reprezentanți 

ai Biroului. 

 

CNESP a decis reluarea procesului educațional din 16 martie, în baza a trei scenarii 

 

Comisia națională extraordinară pentru sănătate publică a decis reluarea procesului educațional în 

Republica Moldova începând cu 16 martie. Studiile vor fi organizate în baza a trei scenarii, în funcție de 

evoluția situației epidemiologice din fiecare localitate. 
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CNESP a stabilit noi reguli de traversare a frontierei de stat 

 

Începând cu data de 5 martie, au intrat în vigoare noi reguli de traversare a frontierei de stat. La intrarea 

în Republica Moldova toate persoanele vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, precum și 

vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile 

determinate. În cazul minorilor de până la 14 ani, fișa epidemiologică şi declarația pe propria răspundere 

este completată şi semnată de reprezentantul legal sau însoțitorul acestuia. 

 

Activitățile Guvernului Republicii Moldova privind etapa post evaluare națională voluntară 2020 

au fost prezentate în cadrul unui eveniment organizat în cadrul Forumului Regional pentru 

Dezvoltare Durabilă, ediția 2021 

 

La data de 11 martie 2021, Adrian Ermurachi, Secretarul general adjunct al Guvernului a participat la un 

eveniment dedicat activităților post evaluare națională voluntară, realizat sub egida Forumului Regional 

pentru Dezvoltare Durabilă 2021 a Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa. Discuțiile din 

cadrul evenimentului s-au axat pe schimbul de experiență dintre statele Europei de Est și Asiei Centrale 

în partea ce ține de pașii întreprinși la nivel național în vederea implementării recomandărilor din 

evaluările naționale voluntare privind realizarea Agendei 2030. 

 

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). 

 

***** 

 

ACTIVITATEA BRD: 

 

Înregistrarea la Programul DOR – Diaspora * Origini * Reveniri, ediția a IX-a, anul 2021 

 

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, declară deschisă perioada de înregistrare la cea 

de-a IX-a ediție a Programului guvernamental *Diasporă*Origini*Reveniri 2021 (Programul DOR). 

 

Apel de participare la Cursul online „Abilitarea Diasporei în domeniul creării și consolidării Asociațiilor de 

Băștinași” 

 

Biroul relații cu diaspora (Cancelaria de Stat) în parteneriat cu PNUD Moldova lansează Cursul online 

„Abilitarea Diasporei  în domeniul creării și consolidării Asociațiilor de Băștinași”. 

 

Apel privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 2021 

 

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat lansează astăzi, Apelul de Granturi în cadrul 

Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat prin HG nr.801/2018. 
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Sesiune de instruire pentru aplicare la Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” anul 2021 

 

În data de 01 martie, Biroul relații cu diaspora a organizat cea de-a doua Sesiune de instruire pentru a 

facilita aplicarea la Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” anul 2021. La eveniment au 

participat reprezentanți ai BRD, Autorităților publice locale, Asociațiilor de băștinași și membri ai 

diasporei, partenerul de dezvoltare PNUD-MiLD. 

 

 

Ședința de lucru privind elaborarea Programului național de stimulare a revenirilor și facilitare a 

(re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrațiune 

 

Pe data de 10 martie curent, Biroul relații cu diaspora a convocat o ședință de lucru cu persoanele 

responsabile de promovarea și realizarea politicii de stat în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare 

(DMD) pentru elaborarea Programului Național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării 

cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație. 

 

BRD angajează consultanți naționali: 

 

1. BRD angajează consultant național pentru elaborarea Ghidului electronic privind mecanismele de colaborare a 

APC/APL cu Diaspora 

 

2. BRD angajează consultant național pentru analiza nivelului de eficiență a politicilor în domeniul Diasporă, 

Migrație și Dezvoltare 

 

3. BRD angajează consultant național pentru evaluarea procesului de implementare a sistemului de monitorizare 

și evaluare a domeniului Diasporă, Migrație și Dezvoltare la nivel de raion/municipiu 

 

 

Mărțișoarele transmise de BRD împreună cu Albinuța și manuale de limba română au ajuns la 

Associazione "Gente Moldava" din Mestre, Italia 

 

Mărțișoarele transmise de BRD, împreună cu Albinuța și Manualele ”Învățăm limba română 

împreună. Primii pași”, nivelul A1 și A2 au ajuns în Italia, la Associazione Socio Culturale Primo 

Passo. 

 

Albinuțele, manualele „Învățăm Limba Română Împreună” nivelul A1 și A2 și materialele 

informative, pregătite cu drag de BRD pentru diasporă, au ajuns și la Sankt-Petersburg, Federația 

Rusă! 

 

Vă îndemnăm să urmăriți activitatea BRD în limba română și rusă pe paginile:  

 

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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ACTIVITATEA DIASPOREI: 

 

 

„SFÂNTĂ NI-I CASA” ediția 2021 

 

„SFÂNTĂ NI-I CASA” ediția 2021, organizată de Asociația Miorița din Portugalia, președinte Rodica 

Gherasim, împreună cu Jurnalul unei emigrante/ Diario de uma emigrante. 

 

 

Acțiunea de caritate cu titlul „De Mărțișor, un gest de solidaritate din Atena!” 

 

În perioada 1-5 martie echipa Uniunii de Prietenie Moldo-Elenă „Alexandros Ipsilantis'' , președinte 

Svetlana Lisagor Vergis, a desfășurat acțiunea de caritate cu titlul „De Mărțisor, un gest de solidaritate 

din Atena!”, pentru a ajuta două surori orfane din comuna Grătiești, municipiul Chișinău. 

 

Elena Rudoi ne povestește despre călătoriile sale în SUA, Mexic, Olanda și Grecia, în cadrul 

emisiunii „Moldovenii de pretutindeni”, la Moldova 1. 

 

 

Lansarea serviciului „Linia Roșie” în Franța 

 

De Ziua Internațională a Femeilor, lansăm serviciul „Linia Roșie” destinat femeilor din diaspora franceză, 

discutăm cu Viorica Țâmbalari și Natalia Rusnac. 
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