
BULETIN INFORMATIV

Guvernul a aprobat modificările în Legea bugetului de 
stat pe anul 2022

ACTIVITATEA GUVERNULUI

Nr. 09/22 (21 august – 16 septembrie 2022)

Cabinetul de miniștri a aprobat lista câștigătorilor 
Premiului Național 2022

Clasele de salarizare a mai multor categorii de angajați 
în sectorul bugetar vor fi majorate

Circulația trotinetelor electrice va fi reglementată de 
Regulamentul Circulației Rutiere

CSE a aprobat noi măsuri privind asigurarea securității 
energetice și majorarea rezervelor de gaze naturale

Guvernul a aprobat crearea sistemului informațional 
„Statistici demografice și sociale”

https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-modificarile-legea-bugetului-de-stat-pe-anul-2022
https://gov.md/ro/content/cabinetul-de-ministri-aprobat-lista-castigatorilor-premiului-national-2022
https://gov.md/ro/content/clasele-de-salarizare-mai-multor-categorii-de-angajati-sectorul-bugetar-vor-fi-majorate
https://gov.md/ro/content/circulatia-trotinetelor-electrice-va-fi-reglementata-de-regulamentul-circulatiei-rutiere
https://gov.md/ro/content/cse-aprobat-noi-masuri-privind-asigurarea-securitatii-energetice-si-majorarea-rezervelor-de
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-crearea-sistemului-informational-statistici-demografice-si-sociale


Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate, 
aprobat de Executiv

Copiii cu vârsta de până la doi ani vor beneficia de 
indemnizații lunare mai mari

brd.gov.md

Guvernul a aprobat Acordul moldo-român privind 
înființarea punctului de trecere Leova-Bumbăta

Republica Moldova va adera la sistemul EUCARIS

https://gov.md/ro/content/regulamentul-privind-gestionarea-anvelopelor-uzate-aprobat-de-executiv
https://gov.md/ro/content/copiii-cu-varsta-de-pana-la-doi-ani-vor-beneficia-de-indemnizatii-lunare-mai-mari
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-acordul-moldo-roman-privind-infiintarea-punctului-de-trecere-leova-bumbata
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-va-adera-la-sistemul-eucaris


Secretarul general al Guvernului s-a întâlnit cu noul
director al Biroului de Cooperare al Elveției în Republica

Moldova

Sondaj pentru diaspora: mobilizarea diasporei înalt 
calificate în domeniul educației și cercetării din 

Republica Moldova

BRD va beneficia de asistență din partea diasporei în cadrul 
proiectului DP4D (Diaspora Professionals for Development: 
„Pilotarea schemelor de mobilizare a diasporei în sectoarele 

educației și cercetării din Moldova”, în cadrul EUDiF

Raport de monitorizare și evaluare a Programului DOR 
Diaspora*Origini*Reveniri, ediția 2022

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

Raport privind organizarea și desfășurarea Zilelor 
Diasporei 2022

Evenimentul de constituire a Alianței Asociațiilor de 
Băștinași

https://brd.gov.md/ro/content/secretarul-general-al-guvernului-s-intalnit-cu-noul-director-al-biroului-de-cooperare-al
https://brd.gov.md/ro/content/sondaj-pentru-diaspora-mobilizarea-diasporei-inalt-calificate-domeniul-educatiei-si
https://brd.gov.md/ro/content/brd-va-beneficia-de-asistenta-din-partea-diasporei-cadrul-proiectului-dp4d-diaspora
https://brd.gov.md/ro/content/raport-de-monitorizare-si-evaluare-programului-dor-diasporaoriginireveniri-editia-2022
https://brd.gov.md/ro/content/raport-privind-organizarea-si-desfasurarea-zilelor-diasporei-2022-1
https://www.privesc.eu/Arhiva/100428/Evenimentul-de-constituire-a-Aliantei-Asociatiilor-de-Bastinasi


Urmăriți calendarul 
evenimentelor din diaspora și 

pentru diaspora pe 
emoldovata.gov.md

Accesați platforma eMoldovaTa.gov.md, pentru a vă înregistra și a iniția 
propriul blog în care să postați informații despre activitățile asociației.

https://emoldovata.gov.md/evenimente
https://emoldovata.gov.md/evenimente
https://emoldovata.gov.md/bloguri?fbclid=IwAR1dqDCeZ2acpzYNVNlvK9ixSdfchImahFK85MnyQoBwLorhEfDfDTzAXwU


ACTIVITATEA DIASPOREI

Realizarea proiectului DEH ,,Promovarea imaginii 
Republicii Moldova în Franța prin participarea la 

Forumul Asociațiilor din Saint-Etienne"

Cămăși cusute de membrii grupului Sezatoare Bruxelles

Noul număr al revistei „Pici Voinici” a apărut cu 
suportul Programului DEH

Eveniment dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, 
organizat de Consiliul Coordonator al Diasporei din Irlanda în 

parteneriat cu Ambasada de la Dublin

Ansamblul de dansuri populare moldovenesti “Vatra” din 
Canada a evoluat în cadrul festivalului MondoKarnaval 2022 

din Quebec

La 27 august 2022, în incinta Ambasadei RM de la Varșovia a 
fost organizată o reuniune festivă a diasporei, prilejuită de 

sărbătorirea Zilei Independenței a Republicii Moldova.

brd.gov.md

https://brd.gov.md/ro/content/realizarea-proiectului-deh-promovarea-imaginii-republicii-moldova-franta-prin-participarea
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/637770614522996
https://brd.gov.md/ro/content/noul-numar-al-revistei-pici-voinici-aparut-cu-suportul-programului-deh
https://www.facebook.com/MoldovainIreland/photos/pcb.1026377931377034/1026377758043718
https://www.facebook.com/photo/?fbid=499728242158398&set=pcb.499728642158358
https://www.facebook.com/MoldovainPoland/photos/pcb.2818804261596986/2818803288263750/


O serată festivă consacrată celebrării celei de-a 31-a aniversări a 
Zilei Independenței Republicii Moldova sub genericul „Moldovă –

ești dragostea mea” a fost organizată de către Centrul cultural 
moldo-leton „Dacia” din Republica Letonia.

Comunitățile de cetățeni ai Republicii Moldova și României, 
aflați în Italia au sărbătorit Ziua Limbii Române.

Asociaţia de limbă şi cultură română „Dacia“ din Lituania , alături de 
echipa ambasadei, au marcat împlinirea a 31 de ani de la 

proclamarea independenței Republicii Moldova.

În cadrul celei de-a 4-a ediții a Festivalului ”Cultura celor 5 
continente” organizat de clubul UNESCO al Pireus și Insulelor, 
Moldova a fost reprezentată, cu numere artistice inedite, de 

membrii diasporei noastre din Grecia.

Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată la 
Londra în cadrul evenimentului HORA Fest, organizat de 

Asociația Moldovenilor din Marea Britanie.

Diaspora moldovenească din Republica Belarus a 
sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova.

brd.gov.md

https://www.facebook.com/photo?fbid=439295208237788&set=pcb.439296234904352
https://www.facebook.com/photo?fbid=380517414265573&set=pcb.380519247598723
https://www.facebook.com/MoldovainLithuania/photos/pcb.5153996511393789/5153991814727592/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=450669433768323&set=pcb.450670307101569
https://www.facebook.com/photo/?fbid=446714790837052&set=pcb.446717127503485
https://www.facebook.com/photo?fbid=444285844407783&set=pcb.444286091074425


Pe durata lunii septembrie, Asociația “Busuioc” din Italia 
desfășoară cursul de dans tradițional, activitate realizată în 
cadrul programului de granturi Diaspora Engagement Hub.

Moldovenii din Cantabria au prezentat costumele noastre 
tradiționale la Festival de las Naciones

brd.gov.md

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

Ziua Independenței Republicii Moldova a fost celebrată de 
către moldovenii din Sankt-Petersburg.

https://www.facebook.com/busuiocbasarabean/photos/a.666649546855312/2006873936166193/
https://www.facebook.com/dininimadiasporeiunite/photos/a.113629964284433/387967003517393/
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://instagram.com/stories/brdmoldova/2431498617551683276?igshid=3brfw5d1auhe
http://www.emoldovata.gov.md/
https://twitter.com/brdmoldova
https://t.me/biroul_relatii_cu_diaspora?fbclid=IwAR1mdaN3_bEshUYf2xM9VoIqQnihBIo-YoUOEKvTmHye5qKB5QW9l7Ra8ZM
https://www.facebook.com/photo/?fbid=372287048437898&set=pcb.372287165104553

