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Liberalizarea regimului de vize cu statul Qatar, în beneficiul
cetățenilor moldoveni
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Natalia Gavrilița: „Există premise favorabile pentru creșterea
volumului exporturilor pe piața din Belarus”

Executivul a aprobat cerințele și procedurile privind zborurile
avia cu ajutorul navigației bazată pe performanțe

Punctul de trecere al frontierei Sculeni va fi modernizat. 
Natalia Gavrilița: Confortul cetățenilor și funcționarea eficientă

a vămii sunt prioritare

Guvernul a aprobat semnarea acordului dintre Republica 
Moldova și Ucraina privind construcția podului rutier de 

frontier Cosăuți-Yampil

Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii
Italiena privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii

https://gov.md/ro/content/liberalizarea-regimului-de-vize-cu-statul-qatar-beneficiul-cetatenilor-moldoveni
https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-exista-premize-favorabile-pentru-cresterea-volumului-exporturilor-pe-piata
https://gov.md/ro/content/executivul-aprobat-cerintele-si-procedurile-privind-zborurile-avia-cu-ajutorul-navigatiei
https://gov.md/ro/content/punctul-de-trecere-al-frontierei-sculeni-va-fi-modernizat-natalia-gavrilita-confortul
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-semnarea-acordului-dintre-republica-moldova-si-ucraina-privind-constructia
https://gov.md/ro/content/acord-intre-guvernul-republicii-moldova-si-guvernul-republicii-italiene-privind


Peima zi a  MACRO CONFERENCE 2022: prioritățile de 
dezvoltare a Moldovei, pe agenda conducerii țării și a experților

internaționali

Mai multe măsuri pentru controlul prețurilor și pentru
protecția social a cetățenilor, aprobate de Comisia Situații

Excepționale

PRIMA SURSĂ – canalul official de pe TELEGRAM, creat de 
autorități

brd.gov.md

Discursul Prim-Ministrei Natalia Gavrilița în plenul
Parlamentului, în legătură cu instituirea stării de urgență

Ministerul Finanțelor a deschis un cont pentru donații
umanitare în susținerea poporului ucrainean

Natalia Gavrilița a discutat cu mai mulți primari și
reprezentanți ai Guvernului în teritoriu despre gestionarea

fluxului de refugiați ucraineni în țara noastră

https://gov.md/ro/content/prima-zi-macro-conference-2022-prioritatile-de-dezvoltare-moldovei-pe-agenda-conducerii
https://gov.md/ro/content/mai-multe-masuri-pentru-controlul-preturilor-si-pentru-protectia-sociala-cetatenilor
https://gov.md/ro/content/prima-sursa-canalul-oficial-de-pe-telegram-creat-de-autoritati
https://gov.md/ro/content/discursul-prim-ministrei-natalia-gavrilita-plenul-parlamentului-legatura-cu-instituirea-0
https://gov.md/ro/content/ministerul-finantelor-deschis-un-cont-pentru-donatii-umanitare-sustinerea-poporului
https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-discutat-cu-mai-multi-primari-si-reprezentanti-ai-guvernului-teritoriu


Se elimină obligativitatea certificării naționale a produselor de 
primă necessitate importate din UE

Serviciul de eliberare a permiselor de conducere va fi 
modernizat

A fost instituit Centrul Unic de gestionare a crizei

brd.gov.md

CSE a decis facilitarea procedurii de angajare în câmpul
muncii pentru cetățenii ucraineni 080080011 – linia verde pentru gestionarea fluxului refugiaților

78 de centre temporare de plasament pentru refugiați au fost
deschise în Republica Moldova

https://gov.md/ro/content/se-elimina-obligativitatea-certificarii-nationale-produselor-de-prima-necesitate-importate
https://gov.md/ro/content/serviciul-de-eliberare-permiselor-de-conducere-va-fi-modernizat
https://gov.md/ro/content/fost-instituit-centrul-unic-de-gestionare-crizei
https://gov.md/ro/content/cse-decis-facilitarea-procedurii-de-angajare-campul-muncii-pentru-cetatenii-ucraineni
https://gov.md/ro/content/080080011-linia-verde-pentru-gestionarea-fluxului-refugiatilor
https://gov.md/ro/content/78-de-centre-temporare-de-plasament-pentru-refugiati-au-fost-deschise-republica-moldova


O rubric nouă, dedicată necesităților refugiaților ucraineni, 
disponibilă pe pagina web a Guvernului

Noi decizii ale CSE: va fi facilitat mecanismul de import a 
donațiilor umanitare pentru refugiații din Ucraina

Înaltul Comisariat ONU pentru refugiați: „În experiența ICNUR, 
nu am mai avut atâta cooperare și deschidere ca în Republica 

Moldova”

brd.gov.md

Guvernul oferă noi mecanisme de susținere a mediului de 
afaceri Va fi fondat Parcul Național „Nistrul de Jos”

Programul cu FMI va fi revizuit, ca să asigure finanțare mai
mare

file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD 2021/Buletine/O rubric nouă, dedicată necesităților refugiaților ucraineni, disponibilă pe pagina web a Guvernului
https://gov.md/ro/content/noi-decizii-ale-cse-va-fi-facilitat-mecanismul-de-import-donatiilor-umanitare-pentru
https://gov.md/ro/content/inaltul-comisariat-onu-pentru-refugiati-experienta-icnur-nu-am-mai-avut-atata-cooperare-si
https://gov.md/ro/content/guvernul-ofera-noi-mecanisme-de-sustinere-mediului-de-afaceri
https://gov.md/ro/content/va-fi-fondat-parcul-national-nistrul-de-jos
https://gov.md/ro/content/programul-cu-fmi-va-fi-revizuit-ca-sa-asigure-finantare-mai-mare


CNESP a decis relaxarea măsurilor de sănătate publică

Natalia Gavrilița, la depozitul pentru ajutoare umanitare din 
Vatra: este necesară implicarea tuturor în rezolvarea crizei

refugiaților, iar împreună vom duce faima țării pentru modul
în care o gestionăm

brd.gov.md

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).

https://gov.md/ro/content/cnesp-decis-relaxarea-masurilor-de-sanatate-publica
https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-la-depozitul-pentru-ajutoare-umanitare-din-vatra-este-necesara-implicarea
https://mfa.gov.md/ro/advanced-page-type/misiuni-ale-republicii-moldova-strainatate?fbclid=IwAR1p32BySq-lNpQwHVOT-H6zo8DGTVE_h_oONg8nP_bwT_3CIj6wONRSSxI


eMoldovaTa.gov.md

La sfat cu reprezentanții Ligii Studenților Originari din 
Republica Moldova

Echipa Biroului relații cu diaspora a participat la ședința de 
lucru organizată de Ambasada Republicii Moldova în Irlanda

Nicolae Pluschis, președintele societății culturale ”Dacia” din 
Kazahstan în vizită la biroul relații cu diaspora

Biroul relații cu diaspora a găzduit vizita Tatianei Ciorap, 
președintele asociației „Casa Noastră” din or. Nefteiugansk, 

regiunea Tiumeni

Fondatorii organizaţiei de caritate „Moldova Vision”din Irlanda
în vizită la Biroul relații cu diaspora

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

http://www.emoldovata.gov.md/
https://brd.gov.md/ro/content/la-sfat-cu-reprezentantii-ligii-studentilor-originari-din-republica-moldova
https://brd.gov.md/ro/content/echipa-biroului-relatii-cu-diaspora-participat-la-sedinta-de-lucru-organizata-de-ambasada
https://brd.gov.md/ro/content/nicolae-pluschis-presedintele-societatii-culturale-dacia-din-kazahstan-vizita-la-biroul
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-gazduit-vizita-tatianei-ciorap-presedintele-asociatiei-casa
https://brd.gov.md/ro/content/fondatorii-organizatiei-de-caritate-moldova-visiondin-irlanda-vizita-la-biroul-relatii-cu


Reprezentanți ai Asociației franco-române „Neo-Dacii” din 
Strasbourg, au vizitat Biroul relații cu diaspora

”Mărțișor cu dor de casă” – transmise de reprezentanții
diasporei

Reguli de introducere în țară a ajutoarelor umanitare

Ghidul refugiaților ucraineni în Moldova/ Краткий справочник
для беженцев/ок из Украины в Молдове

La mulți ani, cu prilejul zilei internaționale a femeii

brd.gov.md

Ghidul pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova

https://brd.gov.md/ro/content/reprezentanti-ai-asociatiei-franco-romane-neo-dacii-din-strasbourg-au-vizitat-biroul-relatii
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/290187013217395
https://brd.gov.md/ro/node/3512
https://brd.gov.md/ro/content/ghidul-refugiatilor-ucraineni-moldova-kratkiy-spravochnik-dlya-bezhencevok-iz-ukrainy-v-0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=294568296112600&set=a.195548912681206&type=3
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F1698749850312232&show_text=true&width=500


Apel pentru diasporă Ghidul pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova

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

brd.gov.md

Aprecieri și multă recunoștință pentru toți conaționalii care au 
făcut donații, au lansat campanii de colectare a mijloacelor

financiare întru ajutorarea refugiaților din Ucraina.

IMPORTANT! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ВАЖЛИВО!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=289471716622258&set=a.195548912681206&type=3
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://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/290821623153934
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/290821623153934
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/289606339942129


ACTIVITATEA DIASPOREI

“Mărțișor-legenda primăverii”, organizată de comuna Santa 
Marinella, Italia

”Copiii visează la pace” – concurs de desen anunțat de 
Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

Centrul Cultural Moldovenesc din Nurnberg - sărbătoare
dedicată "Mărțișorului"

Flashmob ”Mărțișor Călător” – organizat de Ambasada
Republicii Moldova în Canada

Oameni talentați din Moldova pe scena Operei de Stat din 
Praga Conversiunea permiselor moldovnești pe teritoriul Germaniei

https://www.facebook.com/photo?fbid=268715282112454&set=a.256678953316087
https://www.facebook.com/Moldovainuae/photos/a.301308247120764/1042397863011795/?type=3
https://www.facebook.com/condrea.galina/posts/2129394073882223
https://www.facebook.com/MoldovainCanada/posts/4319903694777768
https://www.facebook.com/MoldovainCzechia/posts/1800731333453795
https://www.facebook.com/frankfurt.mfa.md/photos/a.1967127883542990/3144896492432784/


Reuniune online cu liderii și membrii asociațiilor și
comunităților moldovenilor din Spania, organizată de 

Ambasadă

Consulatul General al Republicii Moldova în Barcelona in 
comun cu scriitoarea dna Marina Dirul, si cu implicarea dlui

Igor Cereteu, Presedintele asociatiei "Moldavos en Catalunia", a 
organizat medalionul literar dedicat poetului Grigore Vieru

Președintele asociației social – culturale moldovenești din 
Madrid “Salvados para Salvar”, dl Pavel Costaș, în vizită la 

Ambasadă

Reprezentanți ai diasporei moldovenești din Marea Britanie și
Irlanda au intrat în competiție pe terenul de fotbal

Mărțișoare din partea reprezentanților diasporei Republicii
Moldova din Italia Salonul ”Mărțișor” deschis în Japonia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=258977253080638&set=a.227535159558181&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=409479547689158&id=121925756444540
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=250298703948493&set=a.227535159558181&type=3
https://www.facebook.com/MoldovainUK/posts/332174945624371
https://www.facebook.com/watch/?v=372338947766505&ref=sharing
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainJapan%2Fposts%2F308323194665145&show_text=true&width=500


Sărbătoarea Mărțișorului la Vilnius

"Mărţişorul - Povestea unei tradiţii", expoziţia a reunit meşteri-
creatori din Republica Moldova, România, Macedonia de Nord 

şi Bulgaria

Vizita Ambasadorului Andrian Roșa la sediul Centrului leton de 
cultură moldovenească „Dacia”

În atenția cetățenilor Republicii Moldova care doresc să se 
evacueze din or. Kiev și din alte localități ale Ucrainei

Membrii Asociaţiei de prietenie moldo-germană solidari cu 
refugiații din Ucraina

,,STOP RĂZBOIULUI ÎN UCRAINA” – Campanie inițiată de 
membrii Asociației ”Noi suntem Moldova” din Italia

https://lituania.mfa.gov.md/ro/content/s%C4%83rb%C4%83toarea-m%C4%83r%C8%9Bi%C8%99orului-la-vilnius-1
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD 2021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php?href=https:/www.facebook.com/ambmdro/posts/325749959582095&show_text=true&width=500
https://letonia.mfa.gov.md/ro/content/vizita-ambasadorului-andrian-ro%C8%99a-la-sediul-centrului-leton-de-cultur%C4%83-moldoveneasc%C4%83-%E2%80%9Edacia%E2%80%9D
https://ucraina.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEn-aten%C8%9Bia-cet%C4%83%C8%9Benilor-republicii-moldova-care-doresc-s%C4%83-se-evacueze-din-or-kiev-%C8%99i-din-alte
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492539942344572&id=107539204177983
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foxana.seremet.7%2Fposts%2F3103927633255499&show_text=true&width=500


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

Organizatia AO ”Help” Franta si organizatia ”MoldWien” 
Austria - mobilizare fara precedent in sprijinul refugiatilor

ucraineni aflati pe teritoriul RM

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://www.facebook.com/aohelp/posts/777699270280617

