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Guvernul alocă mai mulți bani în sprijinul cetățenilor. Bugetul 
Public Național a fost rectificat

ACTIVITATEA GUVERNULUI
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Starea de urgență în sănătate publică, anulată începând cu 16 
aprilie

Programul de ajutor social va fi reformat – mai multe familii 
defavorizate vor primi ajutor din partea statului

Noi măsuri pentru asigurarea securității energetice a țării, 
aprobate de CSE

Belgia susține Republica Moldova în depășirea crizelor și 
avansarea în procesul de integrare europeană

Guvernul oferă granturi pentru susținerea inovațiilor digitale

https://gov.md/ro/content/guvernul-aloca-mai-multi-bani-sprijinul-cetatenilor-bugetul-public-national-fost-rectificat
https://gov.md/ro/content/starea-de-urgenta-sanatate-publica-va-fi-anulata-incepand-cu-16-aprilie
https://gov.md/ro/content/programul-de-ajutor-social-va-fi-reformat-mai-multe-familii-defavorizate-vor-primi-ajutor
https://gov.md/ro/content/noi-masuri-pentru-asigurarea-securitatii-energetice-tarii-aprobate-de-cse
https://gov.md/ro/content/belgia-sustine-republica-moldova-depasirea-crizelor-si-avansarea-procesul-de-integrare
https://gov.md/ro/content/guvernul-ofera-granturi-pentru-sustinerea-inovatiilor-digitale


Cetățenii vor avea acces la mai multe servicii medicale gratuite

Linia verde 0800 800 11 destinată refugiaților din Ucraina va fi 
gestionată de agenția ONU pentru refugiați

Guvernul Republicii Moldova și FMI au ajuns la un acord la 
nivel de experți cu privire la majorarea finanțării

brd.gov.md

Peste 96.000 de refugiați din Ucraina continuă să se afle în 
Republica Moldova

Mai mulți copii refugiați din Ucraina învață online în prima 
clasă deschisă într-un centru de plasament din Moldova

Natalia Gavrilița a ținut prelegeri la Academia din Varșovia și 
Colegiul Europei

https://gov.md/ro/content/cetatenii-vor-avea-acces-la-mai-multe-servicii-medicale-gratuite
https://gov.md/ro/content/linia-verde-0800-800-11-destinata-refugiatilor-din-ucraina-va-fi-gestionata-de-agentia-onu
https://gov.md/ro/content/guvernul-republicii-moldova-si-fmi-au-ajuns-la-un-acord-la-nivel-de-experti-cu-privire-la
https://gov.md/ro/content/peste-96000-de-refugiati-din-ucraina-continua-sa-se-afle-republica-moldova
https://gov.md/ro/content/mai-multi-copii-refugiati-din-ucraina-invata-online-prima-clasa-deschisa-intr-un-centru-de
https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-tinut-prelegeri-la-academia-din-varsovia-si-colegiul-europei


Prim-Ministra Natalia Gavrilița, către diaspora de la Berlin: deși 
acum trebuie să gestionăm o criză majoră, nu uităm să facem 

reforme acasă, pentru a aduce oamenii înapoi, în Republica 
Moldova

brd.gov.md

Consolidarea cooperării moldo-poloneze în sectorul energetic, 
discutată de Prim-Ministra Natalia Gavrilița și Ministrul pentru 

infrastructura energetică strategică al Poloniei

Participanții expoziției Fruit Logistica, către Prim-Ministra 
Natalia Gavrilița: suntem bucuroși că Guvernul devine un 

partener pentru producătorii din Republica Moldova

Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege cu privire la 
condominiu 

Reguli noi în publicitatea scrisă a creditelor Certificatele de origine nepreferențiale vor fi eliberate în 
format digital 

https://gov.md/ro/content/prim-ministra-natalia-gavrilita-catre-diaspora-de-la-berlin-desi-acum-trebuie-sa-gestionam-o
https://gov.md/ro/content/consolidarea-cooperarii-moldo-poloneze-sectorul-energetic-discutata-de-prim-ministra-natalia
https://gov.md/ro/content/participantii-expozitiei-fruit-logistica-catre-prim-ministra-natalia-gavrilita-suntem
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-avizul-la-proiectul-de-lege-cu-privire-la-condominiu
https://gov.md/ro/content/reguli-noi-publicitatea-scrisa-creditelor
https://gov.md/ro/content/certificatele-de-origine-nepreferentiale-vor-fi-eliberate-format-digital


Natalia Gavrilița a discutat cu producătorii agricoli din Raionul 
Ocnița

brd.gov.md

Guvernele Republicii Moldova și Republicii Lituania au încheiat 
un acord pentru eficientizarea luptei cu criminalitatea 

transfrontalieră 

Guvernul sporește accesul producătorilor agricoli la subvențiile 
din bugetul de stat

Guvernul Republicii Moldova a transmis Ucrainei un lot de 
ajutor umanitar

https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-discutat-cu-producatorii-agricoli-din-raionul-ocnita
https://gov.md/ro/content/guvernele-republicii-moldova-si-republicii-lituania-au-incheiat-un-acord-pentru
https://gov.md/ro/content/guvernul-sporeste-accesul-producatorilor-agricoli-la-subventiile-din-bugetul-de-stat
https://gov.md/ro/content/guvernul-republicii-moldova-transmis-ucrainei-un-lot-de-ajutor-umanitar


Angela Apostol și Lilia Tonu, reprezentante ale grupului de 
inițiativă ”Moldovan Diaspora UK” din Manchester, în dialog cu 

echipa Biroului Relații cu Diaspora

Victoria Dunford, fondatoarea Complexului ”Phoenix” din 
Rîșcani și Karl Love, primarul East Cowes din Marea Britanie în 

vizită la Biroul relații cu diaspora

Biroul relații cu diaspora lansează Programul DOR – Diaspora * 
Origini * Reveniri, ediția a X-a, anul 2022

Nicolae Plushkis, preşedintele Societăţii Culturale „Dacia” din 
Karaganda (Kazahstan) a oferit în dar Biroului relații cu 

diaspora două costume populare kazahe

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

Concurs pentru angajarea unui consultant national pentru 
elaborarea conceptului unui program guvernamental de stagii 

pentru tinerii din diaspora – studenți și absolvenți ai 
instituțiilor universitare de peste hotarele țării

O nouă rundă de granturi în cadrul Programului Diaspora 
Engagement Hub, ediția 2022

https://brd.gov.md/ro/content/angela-apostol-si-lilia-tonu-reprezentante-ale-grupului-de-initiativa-moldovan-diaspora-uk
https://brd.gov.md/ro/content/victoria-dunford-fondatoarea-complexului-phoenix-din-riscani-si-karl-love-primarul-east
https://brd.gov.md/ro/node/3529
https://brd.gov.md/ro/content/nicolae-plushkis-presedintele-societatii-culturale-dacia-din-karaganda-kazahstan-oferit-dar
https://brd.gov.md/ro/content/concurs-pentru-angajarea-unui-consultant-national-pentru-elaborarea-conceptului-unui-program
https://brd.gov.md/ro/content/o-noua-runda-de-granturi-cadrul-programului-diaspora-engagement-hub-editia-2022


Liderii de asociații și comunități de moldoveni de peste hotare 
sunt invitați să participe la Forumul Viitorului

Stimați lideri de asociații, dragi conaționali, vă invităm să 
accesați platforma eMoldovaTa.gov.md pentru a lăsa urme 

frumoase pe site-ul, care a fost creat cu mult drag și din 
respect pentru dv

Cetățenii din diaspora sunt îndemnați să-și expună părerea 
vizavi de tipurile de servicii publice necesare a fi prestate de 
autoritățile Republicii Moldova prin intermediul Centrelor 

Unificate de Prestare a Serviciilor CUPS

brd.gov.md

Urmăriți calendarul evenimentelor din diaspora și pentru 
diaspora pe emoldovata.gov.md

https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/317515763817853
https://emoldovata.gov.md/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=350645157089787&set=a.229268535894117&type=3
https://emoldovata.gov.md/evenimente
https://emoldovata.gov.md/evenimente


ACTIVITATEA DIASPOREI

Prestarea serviciilor consulare în Calgary

Imaginea Republicii Moldova promovată în cadrul Seratei
Culturale Internaționale la Academia Militară Regală

Sandhurst din Marea Britanie

Concert aniversar al Orchestrei Serviciului de Pompieri al 
Estoniei, în care de mai mulți ani cântă la clarinet și un 

muzicant moldovean Alexandru Ikim

Diaspora moldavă din Atena pentru Pace

Uniunea moldo-elenă ‘’Al. Ipsilantis”,  a  oferit donații
umanitare centrului Ucrainean “Vash Center” din Atena

Andrei Drăgulean, conaționalul nostru din Irlanda, a 
reprezentat Republica Moldova la un concert de caritate

pentru susținerea refugiaților din Ucraina

brd.gov.md

https://canada.mfa.gov.md/ro/content/prestarea-serviciilor-consulare-%C3%AEn-calgary
https://regatulunit.mfa.gov.md/ro/content/imaginea-republicii-moldova-promovat%C4%83-%C3%AEn-cadrul-seratei-culturale-interna%C8%9Bionale-la-0
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/permalink.php%3fstory_fbid=5671025596244391&id=190455707634768&show_text=true&width=500
https://www.youtube.com/watch?v=V12_0EUXGpg
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/permalink.php%3fstory_fbid=4933928413378194&id=430727307031683&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainIreland/posts/927790014569160&show_text=true&width=500


Respectarea drepturilor muncitorilor moldoveni în domeniul
construcțiilor aflați în Israel

Bucatele tradiționale moldovenești prezentate publicului leton

Deschiderea expoziției „Identitatea culturală construiește
comunități puternice – costumul popular din Republica 

Moldova și România” la Vilnius

Întâlnirea Prim-ministrei Republicii Moldova Natalia Gavrilița
cu diaspora din Polonia

Ziua Națională a Republicii Moldova la Colegiul Europei de la 
Natolin (Polonia) Înregistrarea unei căsătorii la Ambasadă

brd.gov.md

https://israel.mfa.gov.md/ro/content/respectarea-drepturilor-muncitorilor-moldoveni-%C3%AEn-domeniul-construc%C8%9Biilor-afla%C8%9Bi-%C3%AEn-israel
https://letonia.mfa.gov.md/ro/content/bucatele-tradi%C8%9Bionale-moldovene%C8%99ti-prezentate-publicului-leton
https://lituania.mfa.gov.md/ro/content/deschiderea-expozi%C8%9Biei-%E2%80%9Eidentitatea-cultural%C4%83-construie%C8%99te-comunit%C4%83%C8%9Bi-puternice-%E2%80%93-costumul
https://polonia.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEnt%C3%A2lnirea-prim-ministrei-republicii-moldova-natalia-gavrili%C8%9Ba-cu-diaspora-din-polonia
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainPoland/posts/2699960276814719&show_text=true&width=500
https://qatar.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEnregistrarea-unei-c%C4%83s%C4%83torii-la-ambasad%C4%83


Eveniment de comemorare a victimelor violențelor din 7 
aprilie 2009 de la Chișinău – organizat la inițiativa Organizației

Studenților Basarabeni din București

Vă invităm să urmăriți un interviu realizat de jurnalista Lucia 
Ciobanu, de la postul public TV Moldova 1, cu Dana Muntean, 
autoarea platformei de mentorat global ”MentorMe”, dar și a 

proiectului ”Programul de ghidare profesională MentorMe Job 
Accelerator”

brd.gov.md

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

file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/ambmdro/posts/349017283922029&show_text=true&width=500
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/posts/311273984442031&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

