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Comisia Europeană propune asistență macrofinanciară în
valoare de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova

ACTIVITATEA GUVERNULUI

Nr. 01/2022 (01 - 24 ianuarie 2022)

Legislația privind activitatea notarilor va fi modificată, pentru a 
îmbunătăți calitatea serviciilor notariale

Reguli noi pentru folosirea denumirii statului în mărcile, 
desenele sau modelele industriale

Guvernul a aprobat mai multe modificări la Codul
Contravențional

Guvernul susține performanța în cercetare: 19 studenți-
doctoranzi vor primi burse de merit pentru anul 2022

Guvernul a aprobat lista proiectelor prioritare de dezvoltare
regională finanțate din FNDR pentru perioada 2022-2024

https://gov.md/ro/content/comisia-europeana-propune-asistenta-macrofinanciara-valoare-de-150-de-milioane-de-euro
https://gov.md/ro/content/legislatia-privind-activitatea-notarilor-va-fi-modificata-pentru-imbunatati-calitatea
https://gov.md/ro/content/reguli-noi-pentru-folosirea-denumirii-statului-marcile-desenele-sau-modele-industriale
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-mai-multe-modificari-la-codul-contraventional
https://gov.md/ro/content/guvernul-sustine-performanta-cercetare-19-studenti-doctoranzi-vor-primi-burse-de-merit
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-lista-proiectelor-prioritare-de-dezvoltare-regionala-finantate-din-fndr


Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită Viceprim-Ministru pentru Reintegrare, Oleg  Serebrian, a 
depus jurământul de învestire în funcție

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

Guvernul a anunțat intenția de a solicita instituirea situației
excepționale pe piața gazelor naturale

Declarația Prim-Ministrei Natalia Gavrilița privind situația din 
domeniul energetic

https://gov.md/ro/content/starea-de-urgenta-sanatate-publica-fost-prelungita-0
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministru-pentru-reintegrare-oleg-serebrian-depus-juramantul-de-investire-functie
https://mfa.gov.md/ro/advanced-page-type/misiuni-ale-republicii-moldova-strainatate?fbclid=IwAR1p32BySq-lNpQwHVOT-H6zo8DGTVE_h_oONg8nP_bwT_3CIj6wONRSSxI
https://gov.md/ro/content/guvernul-anuntat-intentia-de-solicita-instituirea-situatiei-exceptionale-pe-piata-gazelor
https://gov.md/ro/content/declaratia-prim-ministrei-natalia-gavrilita-privind-situatia-din-domeniul-energetic


eMoldovaTa.gov.md

Conceptul Programului de granturi pentru organizațiile
diasporei Republicii Moldova, prezentat în cadrul PEG 2 al 
Programului global comun privind valorificarea migrației

pentru dezvoltarea durabilă

Svetlana Anghel, Președintele organizației obștești regionale „ 
Asociația moldovenilor din regiunea Tiumeni”, din Federația 

Rusă în vizită la Biroul Relații cu diaspora

Conferința de prezentare a modelului gravitațional al fluxurilor
migraționale și dezvoltare durabilă, din cadrul proiectului

”Migrație pentru Dezvoltare”, implementat de Oficiul Regional 
din Viena al OIM și World Data Lab (WDL)

Apel privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește
„DAR 1+3” 2022

Conferință Zoom cu participarea cineaștilor, actorilor, 
regizorilor din diaspora ”Ne implicăm ACASĂ”

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

http://www.emoldovata.gov.md/
https://brd.gov.md/ro/content/conceptul-programului-de-granturi-pentru-organizatiile-diasporei-republicii-moldova
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/261414572761306&show_text=true&width=500
https://brd.gov.md/ro/content/conferinta-de-prezentare-modelului-gravitational-al-fluxurilor-migrationale-si-dezvoltare
https://brd.gov.md/ro/content/apel-privind-lansarea-programului-diaspora-acasa-reuseste-dar-13-2022-0
https://brd.gov.md/ro/content/conferinta-zoom-cu-participarea-cineastilor-actorilor-regizorilor-din-diaspora-ne-implicam


Anunț pentru asociații si grupurile de initiativă din diasporă

Ghidul pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova

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

brd.gov.md

Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, pe care o marcăm anual la 
15 ianuarie, echipa Biroului relații cu diaspora adresează

felicitări și urări de bine, tuturor oamenilor de creație din țară
și de peste hotare

Biroul relații cu diaspora adresează un mesaj de felicitare
pentru toți colaboratorii serviciului diplomatic, indiferent de 

regiunea în care își exercită misiunea

https://brd.gov.md/ro/content/anunt-pentru-asociatii-si-grupurile-de-initiativa-din-diaspora
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/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/263113062591457&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/264489065787190&show_text=true&width=500


ACTIVITATEA DIASPOREI

Moş Craciun a venit din diaspora pentru circa 2000 de copii
din familiile social vulnerabile

Marcarea zilei culturii nationale 2022 la Baku, Azerbaidjan

10 ani de la fondarea Asociației ”MAD AID” din Marea Britanie, 
înființată de Victoria Dunford

Ziua Culturii Naționale sărbătorită de echipa Ambasadei și
membrii diasporei din Elveția

Ajunul CrăciunuluI pe stil vechi la Ambasada Republicii
Moldova în Republica Cehă și Sfântul Scaun

Expoziție comună de Tablouri, care a întrunit lucrări ale 
pictorilor/pictorițelor din Moldova, Georgia și Ucraina, stabilite

în Germania

https://ofemeie.com/peste-2000-de-copii-cu-lacrimi-in-ochi-au-primit-daruri-din-diaspora/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMADAidUK%2Fposts%2F289632369863055&show_text=true&width=500%22+width%3D%22500%22+height%3D%22793%22+style%3D%22border%3Anone%3Boverflow%3Ahidden%22+scrolling%3D%22no%22+frameborder%3D%220%22+allowfullscreen%3D%22true%22+allow%3D%22autoplay%3B+clipboard-write%3B+encrypted-media%3B+picture-in-picture%3B+web-share%22%3E%3C%2Fiframe%3E
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMADAidUK%2Fposts%2F289632369863055&show_text=true&width=500%22+width%3D%22500%22+height%3D%22793%22+style%3D%22border%3Anone%3Boverflow%3Ahidden%22+scrolling%3D%22no%22+frameborder%3D%220%22+allowfullscreen%3D%22true%22+allow%3D%22autoplay%3B+clipboard-write%3B+encrypted-media%3B+picture-in-picture%3B+web-share%22%3E%3C%2Fiframe%3E
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNorocOlanda%2Fposts%2F2966693590212827&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainCzechia/posts/1770461379814124&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/frankfurt.mfa.md/posts/3119637934958640&show_text=true&width=500


ACASĂ la Ambasada Republicii Moldova în Japonia cu 
EMINESCU, 2022!

Participarea echipei Ambasadei Republicii Moldova în
Ucraina și a diasporei la acțiunile de omagiere a Marelui

Ierarh și Mitropolit Petru Movilă

”Port IA cu mândrie în JaponIA”

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

https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/acas%C4%83-la-ambasad%C4%83-cu-eminescu-2022
https://ucraina.mfa.gov.md/ro/content/participarea-ambasadei-la-ac%C8%9Biunile-de-omagiere-marelui-ierarh-%C8%99i-mitropolit-petru-movil%C4%83
https://www.facebook.com/MoldovainJapan/
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

