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Katarina Mathernova, după întrevederea cu Natalia Gavrilița: 
„aveți o agendă de reforme îndrăzneață, foarte clară și reușiți

să vă onorați angajamentele”

ACTIVITATEA GUVERNULUI

Nr. 18/21 (05-29 decembrie)

Guvernul susține proiectele în domeniul energiei regenerabile

Utilizarea Durabilă a resurselor de apă din Prut, Nistru și
Dunăre, pe agenda guvernului

Eficiența energetică a instituțiilor publice de importanță
națională și locală va fi sporită cu sprijinul BEI

În Republica Moldova va fi creat un sistem modern de 
înștiințare și avertizare a populației

Guvernul susține măsurile de prevenire și reducere a generării
deșeurilor

https://gov.md/ro/content/katarina-mathernova-dupa-intrevederea-cu-natalia-gavrilita-aveti-o-agenda-de-reforme
https://gov.md/ro/content/guvernul-sustine-proiectele-domeniul-energiei-regenerabile
https://gov.md/ro/content/utilizarea-durabila-resurselor-de-apa-din-prut-nistru-si-dunare-pe-agenda-guvernului
https://gov.md/ro/content/eficienta-energetica-institutiilor-publice-de-importanta-nationala-si-locala-va-fi-sporita
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-va-fi-creat-un-sistem-modern-de-instiintare-si-avertizare-populatiei
https://gov.md/ro/content/guvernul-sustine-masurile-de-prevenire-si-reducere-generarii-deseurilor


Ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și României
va avea loc la începutul anului 2022

Dumitru Udrea, numit Secretar General al Guvernului

Intensificarea cooperării bilaterale pe toate domeniile, trasată
în cadrul întrevederii dintre premierul Natalia Gavrilița și

președintele României, Klaus Iohannis

brd.gov.md

Republica Lituania va susține în continuare ascensiunea
Republicii Moldova pe calea integrării europene

Premierul Natalia Gavrilița a avut o întrevedere cu directorul
strategii al băncii mondiale, Xiaoqing Yu

Guvernul lansează negocierile cu Republica Letonia, privind
procedurile de plată a pensiilor, prestațiilor și compensațiilor

https://gov.md/ro/content/sedinta-comuna-guvernelor-republicii-moldova-si-romaniei-va-avea-loc-la-inceputul-anului
https://gov.md/ro/content/dumitru-udrea-numit-secretar-general-al-guvernului
https://gov.md/ro/content/intensificarea-cooperarii-bilaterale-pe-toate-domeniile-trasata-cadrul-intrevederii-dintre
https://gov.md/ro/content/republica-lituania-va-sustine-continuare-ascensiunea-republicii-moldova-pe-calea-integrarii
https://gov.md/ro/content/premierul-natalia-gavrilita-avut-o-intrevedere-cu-directorul-strategii-al-bancii-mondiale
https://gov.md/ro/content/guvernul-lanseaza-negocierile-cu-republica-letonia-privind-procedurile-de-plata-pensiilor


Extrasele din registrele de stat vor putea fi obținute de către
cetățeni în regim on-line

36 milioane de euro, alocate de Uniunea Europeană pentru
dezvoltarea comunităților locale, mass-media și asigurarea

accesului la justiție în Republica Moldova

Guvernul a aprobat facilități noi pentru producerea de energie
din surse regenerabile

brd.gov.md

Republica Moldova și Comisia Europeană vor semna un acord
de finanțare în valoare de 60 milioane euro (grant) pentru

gestionarea crizei energetice

Prim-ministrul Natalia Gavrilița a participat la Summitul Global 
al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă 2021

Serviciile de stat vin mai aproape de oameni: la Lozova a fost
inaugurat primul Centru Unificat de Prestare a Serviciilor

Publice

https://gov.md/ro/content/extrasele-din-registrele-de-stat-vor-putea-fi-obtinute-de-catre-cetateni-regim-line
https://gov.md/ro/content/36-milioane-de-euro-alocate-de-uniunea-europeana-pentru-dezvoltarea-comunitatilor-locale
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-facilitati-noi-pentru-producerea-de-energie-din-surse-regenerabile
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-si-comisia-europeana-vor-semna-un-acord-de-finantare-valoare-de-60
https://gov.md/ro/content/prim-ministrul-natalia-gavrilita-participat-la-summitul-global-al-parteneriatului-pentru
https://gov.md/ro/content/serviciile-de-stat-vin-mai-aproape-de-oameni-la-lozova-fost-inaugurat-primul-centru-unificat


Republica Moldova a obținut accesul la asistența financiară în
valoare de circa 558,3 milioane de dolari din partea FMI

Uniunea Europeană susține creșterea economică a șapte
localități din Republica Moldova prin asistență financiară de 2.6 

milioane euro

Noi decizii CNESP: din 27 decembrie, persoanele care vin în
țară din zone roșii vor fi obligate să prezinte rezultatul negativ

al testului PCR COVID-19

brd.gov.md

Guvernul a aprobat numirea în funcție a doi ambasadori Proiectele de dezvoltare regională și locală vor fi finanțate din 
fondul național pentru dezvoltare regională și locală

Târgul de Crăciun și-a deschis porțile în prezența conducerii de 
vârf a țării

https://gov.md/ro/content/republica-moldova-obtinut-accesul-la-asistenta-financiara-valoare-de-circa-5583-milioane-de
https://gov.md/ro/content/uniunea-europeana-sustine-cresterea-economica-sapte-localitati-din-republica-moldova-prin
https://gov.md/ro/content/noi-decizii-cnesp-din-27-decembrie-persoanele-care-vin-tara-din-zone-rosii-vor-fi-obligate
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-numirea-functie-doi-ambasadori
https://gov.md/ro/content/proiectele-de-dezvoltare-regionala-si-locala-vor-fi-finantate-din-fondul-national-pentru
https://gov.md/ro/content/targul-de-craciun-si-deschis-portile-prezenta-conducerii-de-varf-tarii


Programul de atragere a remitențelor în economie, „Pare 1+1” a 
fost extins pentru încă trei ani

Subvențiile în avans pentru proiectele start-up vor fi accesibile
și în 2022

brd.gov.md

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).

https://gov.md/ro/content/programul-de-atragere-remitentelor-economie-pare-11-fost-extins-pentru-inca-trei-ani
https://gov.md/ro/content/subventiile-avans-pentru-proiectele-start-vor-fi-accesibile-si-2022
https://mfa.gov.md/ro/advanced-page-type/misiuni-ale-republicii-moldova-strainatate?fbclid=IwAR1p32BySq-lNpQwHVOT-H6zo8DGTVE_h_oONg8nP_bwT_3CIj6wONRSSxI


eMoldovaTa.gov.md

Reuniunea reprezentanților Asociațiilor de băștinași cu 
genericul ”Adu inovația acasă”

Un alt proiect de succes realizat în cadrul Programului 
Diaspora Engagement Hub – „Dezvoltarea brandului s. 

Copceac pentru promovarea produselor locale, turismului și 
diasporei”

Rezultatele procesului de validare a competențelor 
profesionale dobândite în contexte de educație nonformală și 

informală, precum și a oportunităților pentru angajați și 
angajatori prezentate în cadrul unei conferințe online

Valentina Iusuphodjaev, Președinte, director al Centrului 
Național al Cinematografiei în vizită la Biroul relații cu diaspora

Biroul relații cu diaspora invitat la cea de-a doua ediție a 
atelierului regional „Workshop: Diaspora_NET, ediția Milano”

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

http://www.emoldovata.gov.md/
https://brd.gov.md/ro/content/reuniunea-reprezentantilor-asociatiilor-de-bastinasi-cu-genericul-adu-inovatia-acasa
https://brd.gov.md/ro/content/un-alt-proiect-de-succes-realizat-cadrul-programului-diaspora-engagement-hub-dezvoltarea
https://brd.gov.md/ro/content/rezultatele-procesului-de-validare-competentelor-profesionale-dobandite-contexte-de-educatie
https://brd.gov.md/ro/content/valentina-iusuphodjaev-presedinte-director-al-centrului-national-al-cinematografiei-vizita
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-invitat-la-cea-de-doua-editie-atelierului-regional-workshop


Ziua internațională a migranților marcată în cadrul unei 
conferințe online

Încă o realizare frumoasă obținută prin intermediul
programului Diaspora Acasă Reușește ”DAR 1+3” în localitatea

Tănătari, din raionul Căușeni

Proiectul „Conservarea energiei termice la grădinița de copii 
„Solnîșco”, or. Dondușeni”, implementat cu suportul 

Programului Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3 s-a încheiat cu 
succes

Sesiune de informare și discuții organizată de Biroul relații cu 
diaspora în colaborare cu Serviciul Vamal al Republicii 

Moldova, privind provocările întâmpinate la traversarea 
frontierei de stat de către persoanele fizice, cu bunuri a căror 

valoare depășește limita neimpozabilă

Excelența Academică a Republicii Moldova premiată în cadrul
celei de-a IX-a ediții a Galei Studenților Originari din Republica 

Moldova

brd.gov.md

Ghidul pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova

https://brd.gov.md/ro/content/ziua-internationala-migrantilor-marcata-cadrul-unei-conferinte-online
https://brd.gov.md/ro/content/inca-o-realizare-frumoasa-obtinuta-prin-intermediul-programului-diaspora-acasa-reuseste-dar
https://brd.gov.md/ro/content/proiectul-conservarea-energiei-termice-la-gradinita-de-copii-solnisco-or-donduseni
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/249988863903877&show_text=true&width=500
https://brd.gov.md/ro/content/excelenta-academica-republicii-moldova-premiata-cadrul-celei-de-ix-editii-galei-studentilor
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F1698749850312232&show_text=true&width=500


Echipa Biroului relații cu diaspora vă urează sărbători fericite Ghidul pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova

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

brd.gov.md

Participarea Nadejdei Zubco, șefa Biroului relații cu diaspora la 
sesiunea de încheiere a școlii ”Speranța”, proiect coordonat de 

Ala Roșca, reprezentantă a diasporei din SUA

file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/video.php%3fheight=314&href=https:/www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/3186480744913478/&show_text=false&width=560
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
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/249888813913882&show_text=true&width=500


ACTIVITATEA DIASPOREI

Evenimente cultural-artistice organizate la invitația
reprezentanților diasporei de la Lausanne și Fribourg

Evenimentul “Poveste de iarnă” organizat de Asociația
Culturală moldo-franceză «L’Âme moldave»

Întâlnirea cu reprezentanții diasporei din Lituania cu prilejul
sărbătorilor de iarnă

Asociația Moldovenilor din Marea Britanie, în parteneriat cu 
Ambasada Republicii Moldova la Londra au organizatbcea de 

a VII-a ediție a evenimentului ”Colindăm și Donăm”

Participarea reprezentanților diasporei moldovenești din 
Grecia la Târgul caritabil de Crăciun de la Atena 2021

Program artistic, realizat de membrii diasporei moldovenești
din Grecia cu prilejul sarbatorilor de iarna

file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainGeneva/posts/3185026011728531&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainFrance/posts/2951819091735984&show_text=true&width=500
https://lituania.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEnt%C3%A2lnirea-cu-reprezentan%C8%9Bii-diasporei-din-lituania-cu-prilejul-s%C4%83rb%C4%83torilor-de-iarn%C4%83-1
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/AMMB2007/posts/3021947954713212&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainGreece/posts/1316496135461769&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainGreece/posts/1327552144356168&show_text=true&width=500


Inaugurarea expoziției „Timbre poștale ale Moldovei Suverane” 
în incinta Muzeului de Timbre din Budapesta

Colindători din diaspora la Ambasada Republicii Moldova de la 
Roma

Colindătorii din diasporă la Ambasada Republicii Moldova din 
Irlanda

Antreprenorii moldoveni din Italia invitați la Ambasada de la 
Roma

Acasă la Ambasadă de Crăciun, eveniment cu participarea
diasporei RM din Japonia și Republica Koreea

Membrii comunității moldovenești din Republica Coreea au 
avut o întâlnire online cu reprezentanții Ambasadei RM din 

Japonia

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/inaugurarea-expozi%C8%9Biei-%E2%80%9Etimbre-po%C8%99tale-ale-moldovei-suverane%E2%80%9D-%C3%AEn-incinta-muzeului-de-timbre
https://italia.mfa.gov.md/ro/content/colind%C4%83tori-la-ambasad%C4%83
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/video.php%3fheight=314&href=https:/www.facebook.com/MoldovainIreland/videos/642436933635410/&show_text=false&width=560
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainItaly/posts/1638828656461663&show_text=true&width=500
https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/acas%C4%83-la-ambasad%C4%83-de-cr%C4%83ciun-2021
https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/acas%C4%83-la-ambasad%C4%83-cu-membrii-comunit%C4%83%C8%9Bii-moldovene%C8%99ti-din-republica-coreea


Întrevederea comunității moldovenilor din Polonia cu grupului
de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova

Celebrarea sărbătorilor de iarnă la Ambasada Republicii
Moldova în Statul Qatar

La Galeria Arte Periferica a Centrului Cultural de Belem din 
Portugalia a fost vernisată expoziția pictoriței Nicoleta 

Sandulescu

Reprezentanți ai Diasporei moldovenești din Federația Rusă
au participat la sărbătoarea naționalităților și confesiunilor

religioase din regiunea Kaluga

Prezentarea cărții „Teroarea stalinistă în RSSM, 1940-1941, 1944-
1956: exilările în Gulag, deportările, foametea” (Autor: Viorica

Olaru-Cemirtan) și proiecția filmului „Siberia din oase” 
(Regizor: Leontina Vatamanu) au fost organizate de către

Ambasada Republicii Moldova la Stockholm, în parteneriat cu 
comunitatea moldovenilor din Suedia “Casa Mare”

Participarea Ambasadei și a reprezentanților diasporei
moldovenești din Ucraina la evenimentul internațional de 

caritate „Parada Națiunilor 2021”

file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainPoland/posts/2593232184154196&show_text=true&width=500
https://qatar.mfa.gov.md/ro/content/celebrarea-s%C4%83rb%C4%83torilor-de-iarn%C4%83-la-ambasad%C4%83
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainPortugal/posts/1383997562023392&show_text=true&width=500
https://rusia.mfa.gov.md/ro/content/diaspora-moldoveneasc%C4%83-participat-la-s%C4%83rb%C4%83toarea-na%C8%9Bionalit%C4%83%C8%9Bilor-%C8%99i-confesiunilor
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainSweden/posts/4734911473198505&show_text=true&width=500
https://ucraina.mfa.gov.md/ro/content/participarea-ambasadei-la-evenimentul-interna%C8%9Bional-de-caritate-%E2%80%9Eparada-na%C8%9Biunilor-2021%E2%80%9D


Ambasada Republicii Moldova în SUA, în parteneriat cu 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova a desfășurat

evenimentul “Pâine de la iepure și o carte de la Iulian Filip” 
adresată copiilor din diaspora cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Teleportare în lumea lui Moș Crăciun pentru copiii moldoveni
la Paris

”Acasă de Sărbători”, spectacol organizat de Dropca Stela, 
Liliana Bunici și Victor Dubencu, reprezentanți ai diasporei RM 

din Chicago, SUA

Totalurile anului 2021 pentru comunitatea din Franța
”Ofemeie”

Membrii Asociației ”Pro moldova” din Austria au desfășurat
Campania " Fii Mos Craciun pentru un copil"

Campania de crăciun „Cutia cu daruri” organizată de AO Help 
și Diaspora, la a 3 ediție

file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainUS/posts/4591552460935375&show_text=true&width=500
https://ofemeie.com/teleportare-in-lumea-lui-mos-craciun-pentru-copiii-moldoveni-la-paris/?fbclid=IwAR1FIR-qXzqwPzO7zNLbmOHldL55KnGSZnjrDxFUsKs7vrOXNwU-VDoTPhE
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainUS/posts/4604863539604267&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/ofemeiedinparis/posts/448940056941399&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/ludmila.sirbu.7/posts/2152895288200587&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/viorica.timbalari/posts/4663490303716219&show_text=true&width=500


Corul de copii “MARIA MIRABELA” condus de Lilia Tusa
prezintă în cadrul proiectului “DE CRĂCIUN” un “COLIND 

PENTRU BUNICI”, în care copiii din diaspora din Italia colindă
bunicii de acasă

Cetățenii Republicii Moldova, stabiliți în Germania vor putea
beneficia de servicii educaționale, din partea Universității

Tehnice a Moldovei

“Urarea moldovenilor de la capatul pamantului pentru anul
2022”

Asociaţia de prietenie moldo-germană din Berlin a oferit un 
cadou deosebit unui tânăr din satul Duruitoarea Veche, 

raionul Rîşcani

Totalurile campaniei ”Dăruim din inimă”, organizată de către
diaspora din Canada

Deținătorul medaliei de bronz la Campionatul Mondial, care a 
avut loc în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Stanislav Tcaci: 

Indiferent unde mă aflu, eu sunt moldovean...
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Evenimentul de lansare a unei noi Asociații de moldoveni în
italia „Noi sîntem Moldova”

La Școala de Dans și Artă Primo Passo, anul 2021 s-a încheiat
cu două spectacole de calitate, ambele dedicate Sărbătorilor

de Iarnă

Donație din partea disporei pentru Liceul Teoretic din satul
Puhoi Ialoveni

Grupa de mămici si pitici, din cadrul Centrului Cultural 
Moldovenesc din Nürnberg, sau întîlnit la  o șezătoare " De 

Crăciun"

Cartea ”Istorii din Străinătate” scrisă de Iurie Răileanu este
clasată în TOP 10 CĂRȚI editate în anul 2020

Sărbătoarea ”Vis de iarnă” organizată de Asociația Culturală
”Vatra Neamului” de la Milano
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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
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