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Judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului
de vârstă de 65 de ani și nu vor mai avea imunitate generală

ACTIVITATEA GUVERNULUI

Nr. 04/22 (16 martie-31 martie)

Republica Moldova și Ucraina au finisat procesul de 
sincronizare la rețeaua energetică Europeană Entso-E

Republica Moldova și Estonia pledează pentru intensificarea
relațiilor bilaterale

Guvernul a aprobat acordul Republicii Moldova cu Italia 
privind recunoașterea actelor de studii

Informație privind recepționarea și distribuția ajutoarelor
umanitare pentru refugiații din Ucraina

Republica Moldova și Uniunea Europeană au lansat dialogul
politic și de Securitate la nivel înalt

https://gov.md/ro/content/judecatorii-vor-fi-numiti-functie-pana-la-atingerea-plafonului-de-varsta-de-65-de-ani-si-nu
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-si-ucraina-au-finisat-procesul-de-sincronizare-la-reteaua-energetica
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-si-estonia-pledeaza-pentru-intensificarea-relatiilor-bilaterale
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-acordul-republicii-moldova-cu-italia-privind-recunoasterea-actelor-de
https://gov.md/ro/content/informatie-privind-receptionarea-si-distributia-ajutoarelor-umanitare-pentru-refugiatii-din
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-si-uniunea-europeana-au-lansat-dialogul-politic-si-de-securitate-la-nivel


Mai mult de 75% din totalul ajutoarelor umanitare
internaționale au fost recepționate de organizațiile
neguvernamentale și sunt gestionate de acestea

Guvernul a aprobat noua componență a Comisiei
Guvernamentale pentru reintegrarea țării

Proiectul de lege cu privire la învățământul dual, aprobat de 
Guvern

brd.gov.md

Executivul a aprobat regulamentul privind funcționarea
Mdelivery

Procedura de obținere a permisului de conducere va fi 
simplificată

Noi măsuri de protecție socială aprobate de Guvern

https://gov.md/ro/content/mai-mult-de-75-din-totalul-ajutoarelor-umanitare-internationale-au-fost-receptionate-de
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-noua-componenta-comisiei-guvernamentale-pentru-reintegrarea-tarii
https://gov.md/ro/content/proiectul-de-lege-cu-privire-la-invatamantul-dual-aprobat-de-guvern
https://gov.md/ro/content/executivul-aprobat-regulamentul-privind-functionarea-mdelivery
https://gov.md/ro/content/procedura-de-obtinere-permisului-de-conducere-va-fi-simplificata
https://gov.md/ro/content/noi-masuri-de-protectie-sociala-aprobate-de-guvern


Peste 46 de milioane de lei au fost colectate până acum pe 
contul deschis de Ministerul Finanțelor pentru gestionarea

crizei refugiaților din Ucraina

Noi condiții pentru desfășurarea concursului de finanțare a 
proiectelor din domeniul cinematografiei

Noi decizii CSE privind activitatea Centrelor de plasament
temporar pentru refugiați

brd.gov.md

Noi prevederi în domeniul serviciilor electronice, aprobate de 
executiv

Va fi facilitată procedura de documentare a unor categorii de 
populație

Datele spațiale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru vor fi 
disponibile pe un portal specializat

https://gov.md/ro/content/peste-46-de-milioane-de-lei-au-fost-colectate-pana-acum-pe-contul-deschis-de-ministerul
https://gov.md/ro/content/noi-conditii-pentru-desfasurarea-concursului-de-finantare-proiectelor-din-domeniul
https://gov.md/ro/content/noi-decizii-cse-privind-activitatea-centrelor-de-plasament-temporar-pentru-refugiati
https://gov.md/ro/content/noi-prevederi-domeniul-serviciilor-electronice-aprobate-de-executiv
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/Va%20fi%20facilitată%20procedura%20de%20documentare%20a%20unor%20categorii%20de%20populație
https://gov.md/ro/content/datele-spatiale-ale-agentiei-relatii-funciare-si-cadastru-vor-fi-disponibile-pe-un-portal


Republica Moldova va ratifica un document international care 
extinde prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile

copilului

Guvernul Republicii Moldova a transmis un lot de ajutor
umanitar

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/republica-moldova-va-ratifica-un-document-international-care-extinde-prevederile-conventiei
https://gov.md/ro/content/guvernul-republicii-moldova-transmis-ucrainei-un-lot-de-ajutor-umanitar
https://mfa.gov.md/ro/advanced-page-type/misiuni-ale-republicii-moldova-strainatate?fbclid=IwAR1p32BySq-lNpQwHVOT-H6zo8DGTVE_h_oONg8nP_bwT_3CIj6wONRSSxI


Nadejda Zubco șefa Biroului relații cu diaspora a participat la o 
nouă ediție a emisiunii ”Contraste”

Centre unificate de prestare a serviciilor (CUPS) provocări și 
oportunități în accesarea serviciilor publice electronice de 

către diaspora

Sesiune de informare cu privire la regulile de aducere în țară a 
ajutoarelor umanitare

Diaspora în susținerea refugiaților ucraineni

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

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

https://www.facebook.com/Jurnaldeemigrante/videos/662862441591743
https://brd.gov.md/ro/content/centre-unificate-de-prestare-serviciilor-cups-provocari-si-oportunitati-accesarea
https://brd.gov.md/ro/content/sesiune-de-informare-cu-privire-la-regulile-de-aducere-tara-ajutoarelor-umanitare
https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-sustinerea-refugiatilor-ucraineni
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


ACTIVITATEA DIASPOREI

O premieră a corului de copii ”Maria Mirabela”, din Italia, 
condus de Lilia Tusa

”Concursul de desene si fotografii: Primăvara începe cu un 
Mărțișor”, organizat de către Rodica Moscovciuc, membră

activă a diasporei din Cehia

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, 
Republica Macedonia de Nord și Republica Albania a făcut

totalurile concursului de creaţie „Mărțișor 2022”

Festivalul dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, la 
Frankfurt pe Main

Republica Moldova – invitat de onoare al Weekendului
Francofoniei la Yèbles, Seine-et-Marne

Reuniunea Ambasadei Republicii Moldova în Franța cu 
reprezentanții asociațiilor diasporei

https://www.facebook.com/watch/?v=662579101507999
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainCzechia%2Fposts%2F1826622554198006&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainBulgaria%2Fposts%2F1396308570813746&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffrankfurt.mfa.md%2Fposts%2F3168119156777184&show_text=true&width=500
https://franta.mfa.gov.md/content/republica-moldova-%E2%80%93-invitat-de-onoare-al-weekendului-francofoniei-la-y%C3%A8bles-seine-et-marne
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainFrance%2Fposts%2F338555724982334&show_text=true&width=500


Atelier de creație pentru copii și părinți cu tematica ”Ziua
mondială a apei” organizat de Uniunea de prietenie moldo-

elenă ”Alexandru Ipsilantis”

Participarea Republicii Moldova la celebrarea Francofoniei la 
Vilnius

Bravo membrilor comunitatii din Irlanda pentru superba
prestatie la parada dedicata Sf. Patrick, Ziua Nationala a 

Irlandei din Dublin

Expoziție “Jubiliară 50/30 ani” semnată de cunoscutul pictor
Serge Vasilendiuc, originar din or. Bălți, Republica Moldova

Ambasada Republicii Moldova la București a participat alături
de reprezentanții Organizaţiei Studenţilor Basarabeni din 
București la ceremonia de comemorare a artizanilor unirii

Basarabiei cu România la 27 Martie 1918

Sărbătoarea „Mărțișorului” a fost marcată la Tula

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainGreece%2Fposts%2F343317724503495&show_text=true&width=500
https://lituania.mfa.gov.md/ro/content/participarea-republicii-moldova-la-celebrarea-francofoniei-la-vilnius-1
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainIreland%2Fposts%2F917480535600108&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/MoldovainPoland/posts/2687437968066950
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fambmdro%2Fposts%2F341431641347260&show_text=true&width=500
https://rusia.mfa.gov.md/ro/content/s%C4%83rb%C4%83toarea-%E2%80%9Em%C4%83r%C8%9Bi%C8%99orului%E2%80%9D-fost-marcat%C4%83-la-tula


Participarea la ”Sărbătoarea Nevruz”, organizată de primăria
Keçiören

Copilașii de la Școala Românească Nicolae Iorga Birmingham 
au agățat mărțisoarele lor în copaceii din curtea școlii unde se 
întâlnesc pentru a impartasi momente magice în comunitate

Campania ,, STOP RĂZBOIULUI ÎN UCRAINA,, desfășurată de 
membrii Asociației ”Noi suntem Moldova”, din Italia

Zeci de familii ale refugiaților din Ucraina, stabiliți la Ungheni
pe o perioadă nedeterminată, au beneficiat, în aceste zile, de 

haine, scutece, jucării, produse de igienă etc. din donațiile
oferite de Asociația Alsace-Moldavie din Strasbourg, Franța

Premii si diplome de merit pentru participanții la concursul
"Martisor 2022" organizat de Asociația de prietenie moldo-

germană din Berlin

Ansamblul Vatra a obținut trofeul Festivalului National de 
Dans de Caracter “VARAZZE CITTÀ” 2022, la Torino

https://turcia.mfa.gov.md/ro/content/participarea-la-%E2%80%9Ds%C4%83rb%C4%83toarea-nevruz%E2%80%9D-organizat%C4%83-de-prim%C4%83ria-ke%C3%A7i%C3%B6ren
https://www.facebook.com/scoalaronicolaeiorga/posts/526863829060419
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foxana.seremet.7%2Fposts%2F3119241855057410&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcojocaru.felicia%2Fposts%2F10229031142789301&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=500091184922781&id=107539204177983
https://www.facebook.com/grupulvatra/photos/a.751448004865560/5246050538738595/

