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Programul „Familia” – un set de măsuri
guvernamentale pentru susținerea familiilor și a 

copiilor din Republica Moldova

Mai multe categorii de persoane din grupuri social-
vulnerabile ar putea beneficia de asistență juridică

calificată

Guvernul a aprobat Raportul semianual privind
executarea bugetului public național și a 

componentelor acestuia pe anul 2022

FMI a finalizat evaluarea programului de finanțare a 
Republicii Moldova și acordă țării noastre 27 milioane

de dolari

Guvernul a decis să reia activitatea Comisiei paritare
pentru descentralizare, într-o nouă componență.

https://gov.md/ro/content/strategia-nationala-de-dezvoltare-moldova-europeana-2030-fost-aprobata-de-guvern
https://gov.md/ro/content/programul-familia-un-set-de-masuri-guvernamentale-pentru-sustinerea-familiilor-si-copiilor
https://gov.md/ro/content/mai-multe-categorii-de-persoane-din-grupuri-social-vulnerabile-ar-putea-beneficia-de
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-raportul-semianual-privind-executarea-bugetului-public-national-si
https://gov.md/ro/content/fmi-finalizat-evaluarea-programului-de-finantare-republicii-moldova-si-acorda-tarii-noastre
https://gov.md/ro/content/guvernul-decis-sa-reia-activitatea-comisiei-paritare-pentru-descentralizare-intr-o-noua


Studenții doctoranzi vor primi burse majorate

Beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat vor primi
un ajutor unic de 1500 de lei

brd.gov.md

Organizațiile necomerciale vor putea obține finanțare
pentru proiecte de interes public din bugetul național și

cel local.

Republica Moldova va adera la sistemul EUCARIS

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a 
ajutorului social va fi modificat.

Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne 
pentru anii 2022-2030, aprobată de Executiv.

https://gov.md/ro/content/studentii-doctoranzi-vor-primi-burse-majorate
https://gov.md/ro/content/beneficiarii-de-pensii-si-alocatii-sociale-de-stat-vor-primi-un-ajutor-unic-de-1500-de-lei
https://gov.md/ro/content/organizatiile-necomerciale-vor-putea-obtine-finantare-pentru-proiecte-de-interes-public-din
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-va-adera-la-sistemul-eucaris
https://gov.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-modul-de-stabilire-si-plata-ajutorului-social-va-fi-modificat
https://gov.md/ro/content/strategia-de-dezvoltare-domeniului-afacerilor-interne-pentru-anii-2022-2030-aprobata-de


Republica Moldova și țările din Europa de Sud-Est vor
face schimb de date ADN și informații despre

persoanele implicate în infracțiuni

Din 1 octombrie indemnizația de maternitate va fi 
acordată automat

brd.gov.md

Volumul mijloacelor financiare alocate pentru Fondul
rutier în anul 2022 a fost majorat

Salariul minim pe țară va constitui 3500 de lei și va fi 
aplicat atât în sectorul bugetar, cât și în cel real

Rezervele de stat vor fi completate cu încă 15 milioane
m3 de gaze naturale, potrivit deciziei CSE

Normele de alimentare pentru pacienții instituțiilor cu 
profil pediatric și pachetul alimentar pentru donatorii

de sânge, majorate cu 25%

https://gov.md/ro/content/republica-moldova-si-tarile-din-europa-de-sud-est-vor-face-schimb-de-date-adn-si-informatii
https://gov.md/ro/content/din-1-octombrie-indemnizatia-de-maternitate-va-fi-acordata-automat
https://gov.md/ro/content/volumul-mijloacelor-financiare-alocate-pentru-fondul-rutier-anul-2022-fost-majorat
https://gov.md/ro/content/salariul-minim-pe-tara-va-constitui-3500-de-lei-si-va-fi-aplicat-atat-sectorul-bugetar-cat
https://gov.md/ro/content/rezervele-de-stat-vor-fi-completate-cu-inca-15-milioane-m3-de-gaze-naturale-potrivit
https://gov.md/ro/content/normele-de-alimentare-pentru-pacientii-institutiilor-cu-profil-pediatric-si-pachetul


„O minte sănătoasă într-un corp sănătos” – un nou
proiect implementat cu succes în cadrul subprogramului
destinat tinerilor din diaspora, parte a Programului DEH

BRD invită profesorii de limbă română din cadrul
Centrelor Educaționale ale Diasporei la un nou program 

de formare.

BRD va susține comunitatea moldovenilor din Spania, în
cadrul evenimentului dedicat Zilei Națiunilor, ediția a XV-a.

Proiectul ”Băștinașii Drochieni împreună pentru securitatea urbană
a orașului Drochia”, din cadrul Programului „Diaspora Acasă

Reușește DAR 1+3” este în plin proces de implementare

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

Revista literar-distractivă “Pici Voinici” a fost a 
relansată oficial în Canada, cu suportul programului

Diaspora Engagement Hub.

„Diplomația culturală” – o nouă inițiativă a BRD

https://brd.gov.md/ro/content/o-minte-sanatoasa-intr-un-corp-sanatos-un-nou-proiect-implementat-cu-succes-cadrul
https://brd.gov.md/ro/content/brd-invita-profesorii-de-limba-romana-din-cadrul-centrelor-educationale-ale-diasporei-la-un
https://brd.gov.md/ro/content/brd-va-sustine-comunitatea-moldovenilor-din-spania-cadrul-evenimentului-dedicat-zilei
https://brd.gov.md/ro/content/proiectul-bastinasii-drochieni-impreuna-pentru-securitatea-urbana-orasului-drochia-din
https://brd.gov.md/ro/content/revista-literar-distractiva-pici-voinici-fost-relansata-oficial-canada-cu-suportul
https://brd.gov.md/ro/content/diplomatia-culturala-o-noua-initiativa-brd


BRD invită membrii diasporei pe 4 octombrie, la o 
ședință online de informare privind fenomenul 

traficului de ființe umane, prevenirea angajării ilegale.

Proiectul DEH al asociației Busuioc din Italia „DOR DE ȚARĂ, 
DOR DE NEAM” este în curs de desfășurare.

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

Vizita la BRD a conaționalei noastre din SUA, 

dna Alla Roșca

Proiectul Job Accelerator 2.0 este în plină desfășurare, 
iar înscrierile în cadrul acestuia continuă.

Costumele naționale ale Ansamblului „Vatra”, care au 
fost cusute grație proiectului DEH, apreciate în Canada 

https://brd.gov.md/ro/content/eveniment-online-privind-informarea-membrilor-diasporei-referitor-la-prevenirea-angajarii
https://www.facebook.com/photo/?fbid=428144042755024&set=pcb.428152786087483
https://brd.gov.md/ro/content/vizita-la-brd-conationalei-noastre-din-sua-dna-alla-rosca
https://brd.gov.md/ro/content/vizita-la-brd-conationalei-noastre-din-sua-dna-alla-rosca
https://brd.gov.md/ro/content/continua-inscrierile-cadrul-proiectului-job-accelerator-20
https://brd.gov.md/ro/content/costumele-nationale-ale-ansamblului-vatra-care-au-fost-cusute-gratie-proiectului-deh


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

Ambasada Republicii Moldova la Dublin organizează în perioada
7-9 octombrie 2022, în parteneriat cu Consiliul Coordonator al 
Diasporei din Irlanda, o serie de evenimente literare cu celebra

scriitoare din Republica Moldova Radmila Popovici

Membrii Asociaţia de limbă şi cultură română „Dacia“ din 
Lituania au participat la cea de-a 5 ediție a Festivalului

tradițional al comunităților naționale lituaniene "Grădina
culturilor 2022".

Evoluări ale Corurilor din Republica Moldova la 
Festivalul Internațional de Muzică Bisericească

“Hajnówka” (Bialystok, Republica Polonă)

La Ambasada Republicii Moldova din Italia a avut loc 
întâlnirea cu membrii diasporei noastre de la Roma.

În perioada 08-09 octombrie 2022, în comuna
Medicina, Bologna se va organiza prima ediție a 
festivalului ”Festival del vino moldavo in Italia”.

La data de 2 octombrie, Teatrul Național “Vasile Alecsandri” 
din orașul Bălți, Republica Moldova, așteaptă cu nerăbdare

întâlnirea cu publicul său minunat din Franța.

brd.gov.md

https://www.facebook.com/photo/?fbid=425907273015414&set=a.422960573310084
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5206185826174857&set=pcb.5206187102841396
https://www.facebook.com/MoldovainPoland/photos/pcb.2843146952496050/2843146215829457/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=397312702586044&set=pcb.397313479252633
https://www.facebook.com/consulatpadova/photos/a.1575719752578429/2364257647057965/
https://www.facebook.com/photo?fbid=460783442759561&set=a.296727719165135


Membrii diasporei noastre din Estonia sunt invitați pe data 
de 6 octombrie, la ambasadă, la o ședință de lucru.

Publicul din Austria este invitat la Ambasadă pentru a vizita
expoziția “MăiestrIA – povestea cusută a Iei”.

La Sofia, alături de oficiali bulgari, corpul diplomatic, reprezentanți ai 
mediului de afaceri și diasporă, a fost marcată Ziua Independenței a 

Republicii Moldova.

La 16 septembrie 2022, la Ambasada Republicii Moldova din 
Austria a avut loc întâlnirea cu membrii diasporei noastre.

Pe data de 02 octombrie, comuntatea moldovenilor din Italia 
organizează evenimentul “Ziua sportului moldav în Italia”.

Cea de-a 8-a ediție a Convenției Moldo-Americane
(MAC8) va avea loc în perioada 30 septembrie-2 

octombrie 2022 în Seattle, WA, SUA.

brd.gov.md

https://www.facebook.com/190455707634768/photos/a.205899402757065/6157081774305435/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=457316483092954&set=a.290011613156776
https://www.facebook.com/photo?fbid=1522317831546152&set=pcb.1522318428212759
https://www.facebook.com/photo/?fbid=451658963658706&set=pcb.451659870325282
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5545550542149083&set=a.1670268213010688
https://www.facebook.com/MoldovanConvention.US


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

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

