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Premierul Natalia Gavrilița, în dialog cu Secretarul General al 
Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić

ACTIVITATEA GUVERNULUI

Nr. 17/21 (20 noiembrie - 05 decembrie)

Guvernul a numit directorul Companiei Naționale de Asigurări
în Medicină și un nou Secretar de Stat la Ministerul Muncii și

Protecției Sociale

Negocieri privind cooperarea pentru dezvoltare între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania 

la Chişinău, Berlin şi Bonn pe 25 noiembrie 2021

Guvernul facilitează accesul producătorilor agricoli micro, mici
și mijlocii la fondurile de subvenționare

Guvernul a aprobat acordul între Moldova și Lituania privind
recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere

Declarații de presă după întrevederea premierului cu Adina 
Vălean, Comisarul European pentru transporturi

https://gov.md/ro/content/premierul-natalia-gavrilita-dialog-cu-secretarul-general-al-consiliului-europei-marija
https://gov.md/ro/content/guvernul-numit-directorul-companiei-nationale-de-asigurari-medicina-si-un-nou-secretar-de
https://gov.md/ro/content/negocieri-privind-cooperarea-pentru-dezvoltare-intre-guvernul-republicii-moldova-si-guvernu
https://gov.md/ro/content/guvernul-faciliteaza-accesul-producatorilor-agricoli-micro-mici-si-mijlocii-la-fondurile-de
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-acordul-intre-moldova-si-lituania-privind-recunoasterea-reciproca
https://gov.md/ro/content/declaratii-de-presa-dupa-intrevederea-premierului-cu-adina-valean-comisarul-european-pentru


Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până
pe 15 ianuarie 2022

Președintele Maia Sandu și Premierul Natalia Gavrilița au 
premiat sportivii de performanță din Republica Moldova

Cooperarea între Moldova, Ucraina și Georgia și perspectivele
Europene ale celor trei state, discutate la Bruxelles

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

Discursul premierului Natalia Gavrilița în urma întrevederilor
trio-ului asociat cu conducerea de vârf a Uniunii Europene

Premierul Natalia Gavrilița, în dialog cu membrii delegației
Parlamentului European

https://gov.md/ro/content/starea-de-urgenta-sanatate-publica-fost-prelungita-pana-pe-15-ianuarie-2022
https://gov.md/ro/content/presedintele-maia-sandu-si-premierul-natalia-gavrilita-au-premiat-sportivii-de-performanta
https://gov.md/ro/content/cooperarea-intre-moldova-ucraina-si-georgia-si-perspectivele-europene-ale-celor-trei-state
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/discursul-premierului-natalia-gavrilita-urma-intrevederilor-trio-ului-asociat-cu-conducerea
https://gov.md/ro/content/premierul-natalia-gavrilita-dialog-cu-membrii-delegatiei-parlamentului-european


O nouă ședință în cadrul Școlii Asociațiilor de băștinași

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

Perspectivele unei noi colaborări discutate în cadrul vizitei la 
Biroul relații cu diaspora a reprezentanților echipei PNUD 

Moldova

Ambasadorul Letoniei E.S. Uldis Mikuts în vizită la Biroul relații
cu diaspora.

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

Seminar de instruire privind utilizarea datelor la nivel local 
pentru evaluarea implementării politicilor în domeniul

diasporă, migrațiune și dezvoltare (DMD), organizat de Biroul
relații cu diaspora

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

https://brd.gov.md/ro/content/o-noua-sedinta-cadrul-scolii-asociatiilor-de-bastinasi
https://brd.gov.md/ro/content/reuniunea-reprezentantilor-asociatiilor-de-bastinasi-cu-genericul-adu-inovatia-acasa
https://brd.gov.md/ro/content/perspectivele-unei-noi-colaborari-discutate-cadrul-vizitei-la-biroul-relatii-cu-diaspora
https://brd.gov.md/ro/content/ambasadorul-letoniei-es-uldis-mikuts-vizita-la-biroul-relatii-cu-diaspora
https://brd.gov.md/ro/content/ambasadorul-letoniei-es-uldis-mikuts-vizita-la-biroul-relatii-cu-diaspora
https://brd.gov.md/ro/content/rezultatele-procesului-de-validare-competentelor-profesionale-dobandite-contexte-de-educatie
https://brd.gov.md/ro/content/seminar-de-instruire-privind-utilizarea-datelor-la-nivel-local-pentru-evaluarea


Prima ședință Grupului de lucru desemnat pentru elaborarea
Programul Național de stimulare a revenirilor și facilitare a 

(re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în
procesul de migrație pentru anii 2022-2026

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

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

brd.gov.md

Biroul relații cu diaspora a participat în calitate de invitat la 
atelierul regional „Workshop: Diaspora_NET, ediția Bruxelles”

Biroul relații cu diaspora facilitează implicarea diasporei
pentru transferul de expertiză franceză în domeniul medicinei

din Republica Moldova

Anunț
Ministerului Educației și Cercetării lansează apelul pentru crearea unei Platforme de comunicare între MEC și reprezentanții mediului academic de 
peste hotare, doctoranzi, profesori universitari, sau pasionații de subiectul educației – oameni valoroși care pot contribui la crearea unei punți de 
legătură dintre mediile academice și de cercetare din R. Moldova și țările de destinație ale Diasporei. Pentru înregistrarea participanților la 
întâlnirea dintre reprezentanții MEC și voluntarii din mediul academic, care va avea loc în perioada 13-17 decembrie este accesibil link-ul de mai jos, 
până pe 10 decembrie curent.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BMpwTHjjMl6Kl5qHDM2wNMMd9vTpCqGLt01TmvAQHro/edit?fbclid=IwAR1PSHcVml2nIBIdMCwjFbGlx_3
4Q0Pjjoep_KPhclOMlfYdxacjRIHxFAI#gid=0

https://brd.gov.md/ro/content/prima-sedinta-grupului-de-lucru-desemnat-pentru-elaborarea-programul-national-de-stimulare
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/biroul-relatii-cu-diaspora-participat-calitate-de-invitat-la-atelierul-regional-workshop
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-faciliteaza-implicarea-diasporei-pentru-transferul-de-expertiza
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BMpwTHjjMl6Kl5qHDM2wNMMd9vTpCqGLt01TmvAQHro/edit?fbclid=IwAR1PSHcVml2nIBIdMCwjFbGlx_34Q0Pjjoep_KPhclOMlfYdxacjRIHxFAI%23gid=0


ACTIVITATEA DIASPOREI

Sărbătoare la început de decembrie pentru copii de la școala românească
”Nicolae Iorga” din Birmingham

Ședință de lucru cu reprezentanții Asociației ”MOLDOVA NOASTRA-
FRANKFURT AM MAIN”

Comunitatea moldovencelor "Șezătoare la Bruxelles" la a doua aniversare

Ambasadorul Ion Stăvilă a participat la vernisajul pictorului moldovean de la 
Tallinn Vladimir Baciu

Gala de caritate MAD-AID
Reprezentanții ai diasporei RM din statul nipon s-au întâlnit la Ambasada

Reublicii moldova din Japonia

file:///C:/Users/Acasa/Desktop/Cantece raluca/COMUNICATE BRD/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/scoalaronicolaeiorga/posts/453099616436841&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Acasa/Desktop/Cantece raluca/COMUNICATE BRD/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/frankfurt.mfa.md/posts/3085924051663362&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Acasa/Desktop/Cantece raluca/COMUNICATE BRD/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainBelgium/posts/1591666901193345&show_text=true&width=500
https://estonia.mfa.gov.md/ro/content/ambasadorul-ion-st%C4%83vil%C4%83-participat-la-vernisajul-pictorului-moldovean-de-la-tallinn-vladimir
https://regatulunit.mfa.gov.md/ro/content/gala-de-caritate-mad-aid-0
https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/acas%C4%83-la-ambasad%C4%83


Copiii din diasporă sunt invitați să participe la ora literară
“Pâine de la iepure și o carte de la Iulian Filip”

Campania de Crăciun ”Dăruim din inimă” desfășurată de 
reprezentanții diasporei din Canada

File din jurnalul vizitei de lucru a echipei ”Noroc Olanda” în
Republica Moldova

Campania ,,Cutia cu daruri” 2021 pe ultima sută de metri

Eveniment inedit cu participarea diasporei RM din Sankt 
Petersburg

Formația muzicală „Armonia”, condusă de dirijorul Petru 
Dinjos a participat în cadrul unui eveniment la Templul

Național Sacru din Porto Marghera - Veneția.

file:///C:/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainUS/posts/4539519036138718&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/alexei.ludmila/posts/4638133346262221&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/NorocOlanda/posts/3017104928505026&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/viorica.timbalari/posts/4642867619111821&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/kudalb.mir/posts/4491598687621258&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/petru.dinjos.3/posts/2004747036355425&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/petru.dinjos.3/posts/2004747036355425&show_text=true&width=500


Mesajul Președintelui Primo Passo, Iurie Raileanu transmis cu 
prilejul aniversării a cinci ani de la fondarea „Asociației Primo 

Passo”

Cea de-a VII-ea Convenție Moldo-Americană s-a 
desfășurat în perioada 3-5 decembrie la Las Vegas.

Ambasada Republicii Moldova este prezenta pentru a doua zi
la Târgul caritabil de Crăciun de la Atena, alături de moldovenii

idin diasporă

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://grupulvatra.com/la-multi-ani-primo-passo/?fbclid=IwAR0_MQ9c_Ppq2ZpLnkzJ22LvNuS3kowWxvSokJwH_BljmN4dozof7i7g0Fc
https://grupulvatra.com/la-multi-ani-primo-passo/?fbclid=IwAR0_MQ9c_Ppq2ZpLnkzJ22LvNuS3kowWxvSokJwH_BljmN4dozof7i7g0Fc
https://www.facebook.com/MoldovanConvention.US/videos/824379035009786
https://www.facebook.com/MoldovanConvention.US/videos/824379035009786
file:///C:/Users/Radyc/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainGreece/posts/1315675025543880&show_text=true&width=500
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

