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Natalia Gavrilița, în dialog cu moldovenii stabiliți
în Marea Britanie

ACTIVITATEA GUVERNULUI

Nr. 16/21 (06-19 noiembrie)

Discursul premierului Natalia Gavrilița, la evenimentul „Ziua
pieței de capital din Moldova”, la sediul bursei de valori din 

Londra

Statul vine mai aproape de oameni prin intermediul centrelor
unificate de prestare a serviciilor publice

Guvernele de la Chișinău și Londra pledează pentru 
dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniile-cheie

Raportul de 100 de zile a Guvernului Gavrilița

Noi măsuri de combatere a traficului de ființe umane, 
aprobate de executiv

https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-dialog-cu-moldovenii-stabiliti-marea-britanie
https://gov.md/ro/content/discursul-premierului-natalia-gavrilita-la-evenimentul-ziua-pietei-de-capital-din-moldova-la
https://gov.md/ro/content/statul-vine-mai-aproape-de-oameni-prin-intermediul-centrelor-unificate-de-prestare
https://gov.md/ro/content/guvernele-de-la-chisinau-si-londra-pledeaza-pentru-dezvoltarea-cooperarii-bilaterale
https://gov.md/ro/content/raportul-de-100-de-zile-guvernului-gavrilita
https://gov.md/ro/content/noi-masuri-de-combatere-traficului-de-fiinte-umane-aprobate-de-executiv


Republica Moldova și Ucraina vor semna un acord privind
recunoașterea reciprocă a actelor de studii și titlurilor științifice

Discursul premierului Natalia Gavrilița, la evenimentul de 
lansare a proiectului tehnologiile viitorului

Proiecte destinate diasporei RM, implementate de Institutul
Republican Internațional (IRI) din R. Moldova, discutate în
cadrul vizitei reprezentanților instituției, la Biroul relații cu 

diaspora

Controlul de stat în domeniul asistenței sociale va fi consolidat
și eficientizat

”Consolidarea Asociațiilor de Băștinași, beneficiare ale 
Programului DAR 1+3”- un nou curs de instruire destinat

autorităților publice locale

ACTIVITATEA BRD

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 pe care pot fi găsite telefoanele 
de urgență ale ambasadelor și  consulatelor Republicii 
Moldova
https://mfa.gov.md/ro/advanced-page-type/misiuni-ale-
republicii-moldova-strainatate?fbclid=IwAR1p32BySq-
lNpQwHVOT-
H6zo8DGTVE_h_oONg8nP_bwT_3CIj6wONRSSxI

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).

brd.gov.md

https://gov.md/ro/content/republica-moldova-si-ucraina-vor-semna-un-acord-privind-recunoasterea-reciproca-actelor-de
https://gov.md/ro/content/discursul-premierului-natalia-gavrilita-la-evenimentul-de-lansare-proiectului-tehnologiile
https://brd.gov.md/ro/content/proiecte-destinate-diasporei-rm-implementate-de-institutul-republican-international-iri-din
https://gov.md/ro/content/controlul-de-stat-domeniul-asistentei-sociale-va-fi-consolidat-si-eficientizat
https://brd.gov.md/ro/content/consolidarea-asociatiilor-de-bastinasi-beneficiare-ale-programului-dar-13-un-nou-curs-de
https://mfa.gov.md/ro/advanced-page-type/misiuni-ale-republicii-moldova-strainatate?fbclid=IwAR1p32BySq-lNpQwHVOT-H6zo8DGTVE_h_oONg8nP_bwT_3CIj6wONRSSxI


Întâlnirea echipei Biroului relații cu diaspora cu reprezentanții 
Patronatului Asociaţiei Creştine a Lucrătorilor din Italia (ACLI), 

cu sediul în Chișinău

Expoziția „Cartografierea on-line a diasporei: 
noi metode și rezultate”

Biroul relații cu diaspora susține
Campania ”Plantează-ți viitorul”

,,Construcția garajului și locurilor de parcare a autospecialei 
postului de pompieri și salvatori voluntari din comuna Sipoteni 

cu implicarea diasporei”- un nou proiect implemetat prin 
intermediul Programului Diaspora Acasă Reușește-DAR 1+3

”Dezvoltarea și gestionarea platformelor online de implicare a 
diasporei în dezvoltare”- webinarul nr. 1 pentru schimbul de 
experiență, desfășurat în cadrul Programului global privind 

valorificarea migrației pentru dezvoltarea durabilă (MOMID III)

Aprecieri din partea echipei Biroului relații cu diaspora pentru
trainerii Programului guvernamental Diasporă Origini

Reveniri-DOR

brd.gov.md

https://brd.gov.md/ro/content/intalnirea-echipei-biroului-relatii-cu-diaspora-cu-reprezentantii-patronatului-asociatiei
https://brd.gov.md/ro/content/expozitia-cartografierea-line-diasporei-noi-metode-si-rezultate
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-sustine-campania-planteaza-ti-viitorul
https://brd.gov.md/ro/content/constructia-garajului-si-locurilor-de-parcare-autospecialei-postului-de-pompieri-si
https://brd.gov.md/ro/content/dezvoltarea-si-gestionarea-platformelor-online-de-implicare-diasporei-dezvoltare-webinarul
https://brd.gov.md/ro/content/aprecieri-din-partea-echipei-biroului-relatii-cu-diaspora-pentru-trainerii-programului


O nouă ședință în cadrul Școlii Asociațiilor de băștinași

eMoldovaTa.gov.md Ghidul pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova

DiaMed.md – o platformă destinată Diasporei medicale a 
Republicii Moldova

ACTIVITATEA DIASPOREI

Diaspora din Marea Britanie va organiza evenimentul caritabil
”Colindăm și donăm”

Serată literară deosebită găzduită de Ambasada Republicii 
Moldova la Paris

brd.gov.md

https://brd.gov.md/ro/content/o-noua-sedinta-cadrul-scolii-asociatiilor-de-bastinasi
http://www.emoldovata.gov.md/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F1698749850312232&show_text=true&width=500
https://brd.gov.md/ro/content/diamedmd-o-platforma-destinata-diasporei-medicale-republicii-moldova
https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-din-marea-britanie-va-organiza-evenimentul-caritabil-colindam-si-donam
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainFrance%2Fposts%2F2920842564833637&show_text=true&width=500


Ceremonia de absolvire a Academiei Regale a Forțelor Aeriene 
Cranwell de către primul militar din Republica Moldova

Drapelul Republicii Moldova a fost arborat la Maratonul 
Autentic 2021, care s-a desfășurat recent la Atena.

,,Construcția garajului și locurilor de parcare a autospecialei 
postului de pompieri și salvatori voluntari din comuna Sipoteni 

cu implicarea diasporei”- un nou proiect implemetat prin 
intermediul Programului Diaspora Acasă Reușește-DAR 1+3

Diaspora din Canada a dat start Campaniei de Crăciun 
”Dăruim din inimă”

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

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

▪ http://www.emoldovata.gov.md/

▪ https://twitter.com/brdmoldova

brd.gov.md
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