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Intensificarea relațiilor moldo-lituaniane, discutată la nivel
înalt, la Chișinău

ACTIVITATEA GUVERNULUI

Nr. 02/2022 (25 ianuarie - 14 februarie 2022)

România va oferi Republicii Moldova un ajutor financiar
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro

Guvernul a aprobat strategia națională de dezvoltare regională
2022-2028

Guvernul a aprobat repartizarea a 1,4 miliarde de lei pentru
întreținerea și reparația drumurilor naționale în anul 2022

Republica Moldova va ratifica un acord multilateral pentru
schimbul automat de informații privind conturile financiare

Noi măsuri pentru asigurarea securității energetice a țării, 
discutate de comisia situației excepționale

https://gov.md/ro/content/intensificarea-relatiilor-moldo-lituaniane-discutata-la-nivel-inalt-la-chisinau
https://gov.md/ro/content/romania-va-oferi-republicii-moldova-un-ajutor-financiar-nerambursabil-valoare-de-100
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-strategia-nationala-de-dezvoltare-regionala-2022-2028
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-repartizarea-14-miliarde-de-lei-pentru-intretinerea-si-reparatia-drumurilor
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-va-ratifica-un-acord-multilateral-pentru-schimbul-automat-de-informatii
https://gov.md/ro/content/noi-masuri-pentru-asigurarea-securitatii-energetice-tarii-discutate-de-comisia-situatiei


Natalia Gavrilița a participat la adunarea generală a 
autorităților publice locale

Guvernul va solicita utilizarea a 100 de milioane de euro din 
grantul românesc pentru dezvoltare regională, locală

Guvernul a aprobat semnarea acordului dintre Moldova și
România privind construcția podului rutier de frontieră peste

râul Prut

brd.gov.md

Permisele de conducere ale cetățenilor Republicii Moldova vor
fi recunoscute și în Republica Belarus

Nu vor mai fi sancționate prin amenzi încălcările fiscale de 
până la 5000 de lei pentru antreprenori și de până la 500 de lei 

pentru cetățeni

Republica Moldova și România vor semna un acord bilateral 
de asistență tehnică și financiară

https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-participat-la-adunarea-generala-autoritatilor-publice-locale
https://gov.md/ro/content/guvernul-va-solicita-utilizarea-100-de-milioane-de-euro-din-grantul-romanesc-pentru
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-semnarea-acordului-dintre-moldova-si-romania-privind-constructia-podului
https://gov.md/ro/content/permisele-de-conducere-ale-cetatenilor-republicii-moldova-vor-fi-recunoscute-si-republica
https://gov.md/ro/content/nu-vor-mai-fi-sanctionate-prin-amenzi-incalcarile-fiscale-de-pana-la-5000-de-lei-pentru
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-si-romania-vor-semna-un-acord-bilateral-de-asistenta-tehnica-si-financiara


Tarifele de roaming dintre Republica Moldova și România vor fi 
reduse

Lansarea celor 16 Centre Unificate de Prestare a Serviciilor
Publice (CUPS)

Republica Moldova a găzduit ședința comună a guvernelor de 
la Chișinău și București. Prim-ministra Natalia Gavrilița: 

„Drumul nostru în Europa, trece prin România”

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

Republica Moldova și România vor coopera mai strâns în
domeniul economic și cel investițional

Noi decizii CNESP: din 16 februarie se revine la măsurile de 
protecție diferențiate, în funcție de pragul de alertă din fiecare

localitate

https://gov.md/ro/content/tarifele-de-roaming-dintre-republica-moldova-si-romania-vor-fi-reduse
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/276734981229265&show_text=true&width=500
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-gazduit-sedinta-comuna-guvernelor-de-la-chisinau-si-bucuresti-prim
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/republica-moldova-si-romania-vor-coopera-mai-strans-domeniul-economic-si-cel-investitional
https://gov.md/ro/content/noi-decizii-cnesp-din-16-februarie-se-revine-la-masurile-de-protectie-diferentiate-functie
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Rezultatele activității BRD pentru anul 2021

Vizita în Republica Moldova a Excelenței Sale, Elita Gavele, 
Ambasador pentru Diaspora, în cadrul Ministerului Afacerilor

Externe al Republicii Letonia

Biroul Relații cu Diaspora în comun cu PNUD Moldova/MiDL a 
organizat o sesiune de instruire, privind modalitatea de 

aplicare la programul Diaspora Acasă Reușește ”DAR 1+3”

Vizita experților internaționali Panagiotis Patras și Igor 
Brkanovich la BRD

Detalii ce țin de implementarea Programului Diaspora Acasă
Reușește ”DAR 1+3” discutate în cadrul emisiunii ”Spațiul

Public” de la Radio Moldova. Invitată în studio Diana Cucoș, 
consultant principal BRD

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

http://www.emoldovata.gov.md/
https://brd.gov.md/ro/content/rezultatele-activitatii-brd-pentru-anul-2021-0
https://brd.gov.md/ro/content/vizita-republica-moldova-excelentei-sale-elita-gavele-ambasador-pentru-diaspora-cadrul
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-comun-cu-pnud-moldovamidl-organizat-o-sesiune-de-instruire
https://brd.gov.md/ro/content/vizita-expertilor-internationali-panagiotis-patras-si-igor-brkanovich-la-brd
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/272601194975977&show_text=true&width=500


Echipa Biroului relații cu diaspora adresează urări de bine, de 
sănătate și prosperitate, tuturor colaboratorilor Autorităților

Publice Locale, cu prilejul Zilei autonomiei locale și a 
lucrătorilor din APL.

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat 
lansează Apelul de Granturi în cadrul Programului Diaspora 

Acasă Reușește „DAR 1+3”

Nadejda Zubco, șefa Biroului relații cu diaspora a fost invitata
emisiunii ”Telematinal” la TVR Moldova, în cadrul căreia a 

vorbit despre Programul Diaspora Acasă Reușește ”DAR 1+3”

brd.gov.md

Materiale didactice oferite de către Biroul relații cu diaspora, 
pentru copii din cadrul Asociației ,,Kinderwelt” din 

Sassenberg, Germania

Nadejda Zubco, șefa Biroului relații cu diaspora participă la 
emisiunea "Contraste", din cadrul proiectului "Jurnalul unei

emigrante", la invitația Nadiei Oliveira

Vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii ”Moldovenii de 
pretutindeni”, de la postul public TV Moldova 1, în cadrul căreia 

participă Nadejda Zubco, șefa Biroului relații cu diaspora

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/273231894912907&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/264597369109693&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/277954384440658&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/273948568174573&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/274068668162563&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/280882514147845&show_text=true&width=500


ACTIVITATEA DIASPOREI

Liga Studenților Originari din Republica Moldova invită tinerii
care își fac studiile peste hotare, să facă parte din echipă

Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria invită copii din 
diasporă să participe la concursul de creație “Mărțișor 2022”

Copiii din diaspora moldovenească din Canada au dedicat
poetului Iulian Filip cu ocazia Zilei sale naștere un recital în

cadrul Maratonului Diaspoetic

Ambasada Republicii Moldova la Geneva invită toți doritorii, de 
la mic la mare, la un atelier de confecționare a mărțișoarelor

Ghidul pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova DiaMed.md – o platformă destinată Diasporei medicale a 
Republicii Moldova

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/276823647887065&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/276823647887065&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainBulgaria/posts/1366207950490475&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainBulgaria/posts/1366207950490475&show_text=true&width=500
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=383199100276340&id=100001014359002&_rdrhttps://www.facebook.com/100001014359002/videos/383199100276340/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainGeneva/posts/303797941780286&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainGeneva/posts/303797941780286&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/1698749850312232&show_text=true&width=500
https://brd.gov.md/ro/content/diamedmd-o-platforma-destinata-diasporei-medicale-republicii-moldova


Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main 
în colaborare cu asociația ”Moldova noastră” lansează un 

concurs de creație a mărțișoarelor

Ambasada Republicii Moldova în Franța lansează apelul
pentru înregistrarea asociațiilor / grupurilor de inițiativă ale 

diasporei din Franța

Ambasadorul Eugen Revenco s-a întâlnit cu membrii
asociației diasporale “Trajano” din Madrid

Întâlnirea cu studenții și cadrele universitare din Franța, 
organizată de Ambasada Republicii Moldova în Franța

Cea de-a 10 ediție a Galei de Caritate MAD Aid s-a desfășurat
pe Isle of Whigt Ambasada Republicii Moldova în Grecia a primit în dar un 

tablou ce îl simbolizează pe Mihai Eminescu

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/frankfurt.mfa.md/posts/3139121093010324&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/frankfurt.mfa.md/posts/3139121093010324&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainFrance/posts/306034804901093&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainFrance/posts/306034804901093&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainSpain/posts/246129684365395&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainSpain/posts/246129684365395&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainFrance/posts/312191867618720&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainFrance/posts/312191867618720&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainUK/posts/314343830740816&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainUK/posts/314343830740816&show_text=true&width=500
https://grecia.mfa.gov.md/ro/content/ambasada-primit-%C3%AEn-dar-un-tablou-ce-%C3%AEl-simbolizeaz%C4%83-pe-mihai-eminescu


Se lansează campania „Ambasada este aproape de cetățenii
săi talentați”

Ambasada a organizat o întâlnire virtuală cu un grup de artiști
plastici din Republica Moldova stabiliți în Italia.

Ghidul video despre Programarea consulară online la 
Ambasada Republicii Moldova de la Dublin, realizat cu 

suportul diasporei

Acasă la Ambasada RM în Japonia, de Mărțișor

Ambasadorul Andrian Roșa l-a primit în vizită pe Gheorghe 
Tofan, Președintele Centrului leton de cultură moldovenească

„Dacia”

„Moldova în Desen - Retrospectiva creației artistice pentru
copii 2006”, expoziție vernisată în Quinta da Cruz - Centrul de 

Artă Contemporană din Viseu, Portugalia

https://grecia.mfa.gov.md/ro/content/se-lanseaz%C4%83-campania-%E2%80%9Eambasada-este-aproape-de-cet%C4%83%C8%9Benii-s%C4%83i-talenta%C8%9Bi%E2%80%9D
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainItaly/posts/1680576325620229&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainItaly/posts/1680576325620229&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainIreland/posts/896897247658437&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainIreland/posts/896897247658437&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D4882124811823346%26id%3D1065695250133007&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4882124811823346&id=1065695250133007&show_text=true&width=500
https://letonia.mfa.gov.md/ro/content/28012022-riga-ambasadorul-andrian-ro%C8%99a-l-primit-%C3%AEn-vizit%C4%83-pe-gheorghe-tofan-pre%C8%99edintele
https://portugalia.mfa.gov.md/ro/content/ambasadorul-alexei-cracan-s-%C3%AEnt%C3%A2lnit-cu-primarul-municipiului-viseu-dr-fernando-de-carvalho


Reuniunea in format de videoconferința cu membrii
comunității moldovenești din Suedia, Norvegia, Finlanda, 

Islanda, organizată de Ambasadă

Anunț important! Echipa mobilă ASP în SUA: Martie 2022

Anunț: concurs pentru diasporă “Mărțișor cu drag și dor”

Iulian Filip le transmite cărți cu autografe și mesaje
personalizate copiilor din diasporă, care au participat la 

evenimentul “Pâine de la iepure și o carte de la Iulian Filip”, 
organizat de Ambasada SUA în decembrie 2021

O nouă rundă de discuții cu reprezentanții comunităților de 
moldoveni din SUA, organizată de Ambasada

Pictorii Augustina Reniță Mirjol și Ștefan Beiu, originari din 
Republica Moldova, participă la expoziția de artă

contemporană Art Capital, la Grand Palais Ephemere din Paris

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainSweden/posts/4973068219382828&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainSweden/posts/4973068219382828&show_text=true&width=500
https://sua.mfa.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-important-echipa-mobil%C4%83-asp-%C3%AEn-sua-martie-2022
https://sua.mfa.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-concurs-pentru-diaspor%C4%83-%E2%80%9Cm%C4%83r%C8%9Bi%C8%99or-cu-drag-%C8%99i-dor%E2%80%9D
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainUS%2Fposts%2F4745838902173396&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainUS/posts/4745838902173396&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainUS/posts/4751435348280418&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainUS/posts/4751435348280418&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/MoldovainFrance/posts/319301980241042&show_text=true&width=500../Users/Downloads/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/MoldovainFrance/posts/319301980241042&show_text=true&width=500


La 14 februarie, de ziua de naștere a lui Grigore Vieru, 
copiii din diaspora moldovenească din Canada au 
adus omagiu marelui poet în cadrul Maratonului

Diaspoetic

Ambasadoarele Proiectului Ofemeie ,,Conexiune prin
rețele diasporale”

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
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