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Prim-Ministra Natalia Gavrilița a vizitat o gospodărie
țărănească din satul Gura Galbenei: „Mă bucur să văd, prin

exemplul vostru, cum diaspora revine acasă”

ACTIVITATEA GUVERNULUI

Nr. 06/22 (19 aprilie – 12 mai 2022)

Starea de urgență prelungită pentru 60 de zile. Natalia 
Gavrilița: Vom acționa și în continuare cu maximă prudență și

transparență, asigurând luarea deciziilor necesare pentru
soluționarea crizelor

Guvernul a aprobat regulamentul privind acordarea
subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin

implementarea Programului LEADER

Memorandumul de înțelegere între Guvernele Republicii
Moldova și SUA, aprobat de executiv

Programul alimentar mondial al ONU va continua să susțină
țara noastră în gestionarea crizei refugiaților. Un 

memorandum de înțelegere a fost încheiat de Guvern

SUA reiterează suportul său pentru consolidarea democrației
în Republica Moldova

https://gov.md/ro/content/prim-ministra-natalia-gavrilita-vizitat-o-gospodarie-taraneasca-din-satul-gura-galbenei-ma
https://gov.md/ro/content/starea-de-urgenta-prelungita-pentru-60-de-zile-natalia-gavrilita-vom-actiona-si-continuare
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-regulamentul-privind-acordarea-subventiilor-avans-pentru-dezvoltarea-locala
https://gov.md/ro/content/memorandumul-de-intelegere-intre-guvernele-republicii-moldova-si-sua-aprobat-de-executiv
https://gov.md/ro/content/programul-alimentar-mondial-al-onu-va-continua-sa-sustina-tara-noastra-gestionarea-crizei
https://gov.md/ro/content/sua-reitereaza-suportul-sau-pentru-consolidarea-democratiei-republica-moldova


Regimul juridic al activităților de filantropie și sponsorizare va
fi simplificat

Noi reglementări privind producerea, etichetarea și
comercializarea vinurilor dezalcoolizate

Societățile cu răspundere limitată vor putea emite obligațiuni
corporative în condiții mai simple 

brd.gov.md

Natalia Gavrilița, la întrevederea cu Președintele Consiliului
European, Charles Michel: „Suntem determinați să continuăm

cu fermitate parcursul nostru spre integrarea Europeană” 

Oportunități pentru tineri: stagii de practică în instituțiile
statului, grație programului pilot de burse lansat de Uniunea

Europeană în parteneriat cu Republica Moldova 

Confederația Elvețiană reiterează suportul Republicii Moldova, 
prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare

https://gov.md/ro/content/regimul-juridic-al-activitatilor-de-filantropie-si-sponsorizare-va-fi-simplificat
https://gov.md/ro/content/noi-reglementari-privind-producerea-etichetarea-si-comercializarea-vinurilor-dezalcoolizate
https://gov.md/ro/content/societatile-cu-raspundere-limitata-vor-putea-emite-obligatiuni-corporative-conditii-mai
https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-la-intrevederea-cu-presedintele-consiliului-european-charles-michel-suntem
https://gov.md/ro/content/oportunitati-pentru-tineri-stagii-de-practica-institutiile-statului-gratie-programului-pilot
https://gov.md/ro/content/confederatia-elvetiana-reitereaza-suportul-republicii-moldova-prin-intermediul-agentiei


Natalia Gavrilița a vizitat Centrul de Recuperare pentru copii
din Ceadîr-Lunga

brd.gov.md

Natalia Gavrilița în vizită la Compania „Fujikura” din Comrat: 
„Vom susține și în continuare investitorii străini” 

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, în dialog cu 
Prim-Ministra Natalia Gavrilița: „Republica Moldova a dat un 

exemplu de umanitate și solidaritate întregii lumi” 

Prim-Ministra Natalia Gavrilița – în discuții cu Ylva Johansson, 
Comisarul UE pentru afaceri interne

https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-vizitat-centrul-de-recuperare-pentru-copii-din-ceadir-lunga
https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-vizita-la-compania-fujikura-din-comrat-vom-sustine-si-continuare
https://gov.md/ro/content/secretarul-general-al-onu-antonio-guterres-dialog-cu-prim-ministra-natalia-gavrilita
https://gov.md/ro/content/prim-ministra-natalia-gavrilita-discutii-cu-ylva-johansson-comisarul-ue-pentru-afaceri


Au fost selectate proiectele câștigătoare în cadrul Programului
guvernamental „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”

Studenți ai Facultății Relații Internaționale Științe Politice și
administrative vor acumula experiență în cadrul Biroului relații

cu diaspora

Maria Luchian, managerul de proiecte al asociației „Pro 
Humanitate” din Germania a vizitat Biroul relații cu diaspora

Câștigătorii Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, 
ediția 2022, au participat la prima ședință informativă

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

Biroul relații cu diaspora informează diaspora despre
modalitatea de înregistrare la Programul „Diaspora 

Engagement Hub”

Programul „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3” a fost lansat la 
Ciuciuleni, Hîncești

https://brd.gov.md/ro/content/au-fost-selectate-proiectele-castigatoare-cadrul-programului-guvernamental-diaspora-acasa
https://brd.gov.md/ro/content/studenti-ai-facultatii-relatii-internationale-stiinte-politice-si-administrative-vor-acumula
https://brd.gov.md/ro/content/maria-luchian-managerul-de-proiecte-al-asociatiei-pro-humanitate-din-germania-vizitat-biroul
https://brd.gov.md/ro/content/castigatorii-programului-diaspora-acasa-reuseste-dar-13-editia-2022-au-participat-la-prima
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-informeaza-diaspora-despre-modalitatea-de-inregistrare-la
https://brd.gov.md/ro/content/programul-diaspora-acasa-reuseste-dar-13-fost-lansat-la-ciuciuleni-hincesti


Workshop „Vectorul European al migrației din Republica 
Moldova: Impactul socio-economic și demografic“

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

EUDiF Future Forum – eveniment anual emblematic al Uniunii
Europene de promovare a colaborării diasporei pentru

dezvoltare la nivel global

Urmăriți calendarul 
evenimentelor din diaspora și 

pentru diaspora pe 
emoldovata.gov.md

Accesați platforma eMoldovaTa.gov.md, pentru a vă înregistra și a iniția 
propriul blog în care să postați informații despre activitățile asociației.

https://brd.gov.md/ro/content/workshop-vectorul-european-al-migratiei-din-republica-moldova-impactul-socio-economic-si
https://emoldovata.gov.md/noutati/biroul-relatii-cu-diaspora-lanseaza-programul-dor-diaspora-origini-reveniri-editia-a-x-a-anul-2022
https://brd.gov.md/ro/content/eudif-future-forum-eveniment-anual-emblematic-al-uniunii-europene-de-promovare-colaborarii
https://emoldovata.gov.md/evenimente
https://emoldovata.gov.md/evenimente
https://emoldovata.gov.md/bloguri?fbclid=IwAR1dqDCeZ2acpzYNVNlvK9ixSdfchImahFK85MnyQoBwLorhEfDfDTzAXwU
https://emoldovata.gov.md/bloguri?fbclid=IwAR1dqDCeZ2acpzYNVNlvK9ixSdfchImahFK85MnyQoBwLorhEfDfDTzAXwU


ACTIVITATEA DIASPOREI

Campania „Fapte bune pe roti” în plină desfășurare

Asociația Culturală „Armonia” a participat la Sărbătoarea
națională a Italiei „25 aprilie Ziua Eliberării” cu Orchestra de 
fanfară de copii de copii moldoveni și români „Armonia” din 

orașul Spinea Veneția

În cadrul evenimentului „communityday” care a avut loc in 
West Bromwich, Sandwell, Școala românească "Nicolae Iorga" 
Birmingham a fost alaturi de Scoala Poloneză și Scoala Arabă

Membrii ansamblului folcloric Kodrjanka se pregătesc sa
evolueze la Festivalul Ambasadelor din Cehia

La Komunitní centrum Pradelna din Praga a avut loc prima 
intilnire a admiratoarelor portului popular romanesc, numit

Sezatoare Praga

Akadémia Diasporei – un nou proiect ce are drept scop
conectarea oamenilor și consolidarea capacităților

brd.gov.md

https://www.facebook.com/NorocOlanda/posts/3119035691645282
https://emoldovata.gov.md/noutati/asociatia-culturala-armonia-a-participat-la-sarbatoarea-nationala-a-italiei-25-aprilie-ziua-eliberarii-cu-orchestra-de-fanfara-de-copii-de-copii-moldoveni-si-romani-armonia-din-orasul-spinea-venetia
https://www.facebook.com/RomaniUnitiDinAnglia2019/posts/7767017249982970
https://www.facebook.com/Kodrjanka/posts/5756743161005754
https://www.facebook.com/rodicutz.stegarescu/posts/10159442888846523
https://brd.gov.md/ro/content/akademia-diasporei-un-nou-proiect-ce-are-drept-scop-conectarea-oamenilor-si-consolidarea


Calendar nou al vizitei echipei mobile a ASP în SUA: 24 mai - 02 
iulie 2022

Întâlnirea Ambasadorului Andrian Roșa cu un grup de 
studente din Moldova de la Școala de Economie din 

Stockholm din Riga

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu
Administratoarea USAID, Samantha Power, a participat la o 
discuție cu cetățenii moldoveni stabiliți cu traiul în Statele

Unite ale Americii

Vizita la atelierul de creație a pictorului Volf Bulba

Eveniment cultural organizat la sediul Ambasadei Republicii 
Moldova la Budapesta

Un nou lot de ajutoare umanitare în valoare de 32 575 euro 
(sub formă de saltele), oferit de ORGANIZAȚIA DE CARITATE 

“PRO HUMANITATE E. V.” DIN GERMANIA, a ajuns în Republica 
Moldova

brd.gov.md

https://sua.mfa.gov.md/ro/content/calendar-nou-al-vizitei-echipei-mobile-asp-%C3%AEn-sua-24-mai-02-iulie-2022
https://letonia.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEnt%C3%A2lnirea-ambasadorului-andrian-ro%C8%99a-cu-un-grup-de-studente-din-moldova-de-la-%C8%99coala-de
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovainUS/posts/4981356695288281&show_text=true&width=500
https://israel.mfa.gov.md/ro/content/vizita-la-atelierul-de-crea%C8%9Bie-pictorului-volf-bulba
https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/eveniment-cultural-organizat-la-sediul-ambasadei-republicii-moldova-la-budapesta
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/frankfurt.mfa.md/posts/3179768598945573&show_text=true&width=500


Expozitia de pictura cu participarea artistului plastic Teodor 
Buzu Echipa Ambasadei Republicii Moldova în Emiratele Arabe 

Unite anunță celebrarea Zilei Internaționale a Copiilor în cadrul 
tradiționalelor evenimente Acasă Departe de Casă

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

Vernisajul expoziției “Coloured Dreams” a artistului 
moldovean, Teodor Buzu , la Galeria de Artă Waldviertel din 

orașul Waidhofen (Austria)
Ambasada RM în China invită Diaspora la un schimb de 
experiență pentru dezvoltarea relațiilor moldo-chineze

file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovianAustria/posts/360824972742106&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/Moldovainuae/posts/1089130278338553
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
file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD%202021/Buletine/facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/MoldovianAustria/posts/354841556673781&show_text=true&width=500
https://china.mfa.gov.md/ro/content/ambasada-rm-%C3%AEn-china-invit%C4%83-diaspora-la-un-schimb-de-experien%C8%9B%C4%83-pentru-dezvoltarea
https://t.me/biroul_relatii_cu_diaspora?fbclid=IwAR1mdaN3_bEshUYf2xM9VoIqQnihBIo-YoUOEKvTmHye5qKB5QW9l7Ra8ZM

