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CSE a dispus un șir de proceduri pentru asigurarea cetățenilor 
Republicii Moldova cu acte de călătorie și energie electrică

Guvernul Republicii Moldova, împreună cu partenerii săi, își 
consolidează răspunsul la criza refugiaților din Ucraina și 

susținerea familiilor gazdă

Posibilitățile de fortificare a dialogului moldo-olandez, 
discutate de Prim-Ministra Natalia Gavrilița și Parlamentarii 

Regatului Țărilor de Jos 

Prim-ministra Gavrilița, la Forumul din Davos: „Avem o 
oportunitate istorică de aderare la UE”

Opt State Baltice și Nordice au reiterat suportul pentru 
aspirațiile europene ale Republicii Moldova, în cadrul vizitei 

președinților de parlament ale țărilor NB8 la Chișinău

https://gov.md/ro/content/mobisign-o-noua-semnatura-electronica-disponibila-gratuit-prin-aplicatie-mobila
https://gov.md/ro/content/cse-dispus-un-sir-de-proceduri-pentru-asigurarea-cetatenilor-republicii-moldova-cu-acte-de
https://gov.md/ro/comunicate-presa
https://gov.md/ro/content/posibilitatile-de-fortificare-dialogului-moldo-olandez-discutate-de-prim-ministra-natalia
https://gov.md/ro/comunicate-presa
https://gov.md/ro/content/opt-state-baltice-si-nordice-au-reiterat-suportul-pentru-aspiratiile-europene-ale-republicii


Prim-ministra Natalia Gavrilița a participat la evenimentul 
dedicat Zilei Internaționale a Ocrotirii Copilului - „Copiii spun: 

Vrem PACE!”

Guvernul facilitează accesul tinerilor la programe de finanțare 
a afacerilor

Demolarea construcțiilor neautorizate și defrișarea arborilor 
vor fi reglementate unitar la nivel național

brd.gov.md

A fost aprobat un nou document cheie de politici în domeniul 
protecției copilului

Un nou Program de asistență pentru Republica Moldova, 
lansat de USAID

Prim-ministra Natalia Gavrilița a efectuat o vizită de lucru la 
Portul Giurgiuleşti

https://gov.md/ro/content/prim-ministra-natalia-gavrilita-participat-la-evenimentul-dedicat-zilei-internationale
https://gov.md/ro/content/guvernul-faciliteaza-accesul-tinerilor-la-programe-de-finantare-afacerilor
https://gov.md/ro/comunicate-presa
https://gov.md/ro/content/fost-aprobat-un-nou-document-cheie-de-politici-domeniul-protectiei-copilului
https://gov.md/ro/content/un-nou-program-de-asistenta-pentru-republica-moldova-lansat-de-usaid
https://gov.md/ro/content/prim-ministra-natalia-gavrilita-efectuat-o-vizita-de-lucru-la-portul-giurgiulesti


Prim-ministra Natalia Gavrilița, în discuții cu delegația Comisiei 
pentru afaceri europene a Bundestagului german

Bursele lunare ale sportivilor de performanță vor fi dublate

Cetățenii decorați cu distincții de stat vor putea beneficia de 
alocații nominale sau alocații pentru merite deosebite

brd.gov.md

Compensația pentru serviciile de transport acordată 
persoanelor cu dizabilități va fi majorată

Calitatea expertizei tehnice în construcție va fi îmbunătățită Taxe consulare reduse pentru perfectarea actelor cetățenilor 
aflați peste hotare

https://gov.md/ro/content/prim-ministra-natalia-gavrilita-discutii-cu-delegatia-comisiei-pentru-afaceri-europene
https://gov.md/ro/content/bursele-lunare-ale-sportivilor-de-performanta-vor-fi-dublate
https://gov.md/ro/content/cetatenii-decorati-cu-distinctii-de-stat-vor-putea-beneficia-de-alocatii-nominale-sau
https://gov.md/ro/content/compensatia-pentru-serviciile-de-transport-acordata-persoanelor-cu-dizabilitati-va-fi
https://gov.md/ro/content/calitatea-expertizei-tehnice-constructie-va-fi-imbunatatita
https://gov.md/ro/content/taxe-consulare-reduse-pentru-perfectarea-actelor-cetatenilor-aflati-peste-hotare


Valeriu Țurcanu, directorul interimar al Teatrului Epic de 
Etnografie și Folclor „Ion Creangă” din Chișinău a fost 

oaspetele Biroului relații cu diaspora

vAmenajarea și dotarea terenurilor de joacă a grădinițelor din 
satul Sireți” – o realizare de succes în cadrul Programului 

„Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”

Ședință de lucru cu lideri de asociații și grupuri de inițiativă din 
diaspora, organizată de Biroul relații cu diaspora

Biroul relații cu diaspora a transmis un lot de carte către 
MAEIE pentru copiii din diaspora

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

Prima ședință a Platformei de cooperare dintre Ministerul 
Educației și Cercetării și reprezentanții diasporei Republicii 

Moldova, facilitată de Biroul relații cu diaspora

Câștigătorii Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, 
ediția 2022, au participat la cea de-a doua ședință informativă

https://brd.gov.md/ro/content/valeriu-turcanu-directorul-interimar-al-teatrului-epic-de-etnografie-si-folclor-ion-creanga
https://brd.gov.md/ro/content/amenajarea-si-dotarea-terenurilor-de-joaca-gradinitelor-din-satul-sireti-o-realizare-de
https://brd.gov.md/ro/content/sedinta-de-lucru-cu-lideri-de-asociatii-si-grupuri-de-initiativa-din-diaspora-organizata-de
https://brd.gov.md/ro/content/biroul-relatii-cu-diaspora-transmis-un-lot-de-carte-catre-maeie-pentru-copiii-din-diaspora
https://brd.gov.md/ro/content/prima-sedinta-platformei-de-cooperare-dintre-ministerul-educatiei-si-cercetarii-si
https://brd.gov.md/ro/content/castigatorii-programului-diaspora-acasa-reuseste-dar-13-editia-2022-au-participat-la-cea-de


„Izolarea Termică a Școlii Sportive Specializate de Rezerve 
Olimpice din orașul Călărași” – încă o realizare de succes 

obținută în cadrul Programului „Diaspora Acasă Reușește/DAR 
1+3”, ediția 2021

A fost extins termenul de aplicare pentru 1 subprogram din 
cadrul Programului „Diaspora Engagement Hub”

Italianul îndrăgostit de Republica Moldova în vizită la Biroul 
relații cu diaspora

De Ziua Internațională a Copiilor, Biroul relații cu diaspora 
transmite gânduri bune și urări de sănătate, tuturor copiilor, 

din întreaga lume!

brd.gov.md

Echipa Biroului relații cu diaspora adresează felicitări și urări 
de bine, tuturor membrilor Asociației Culturale a Imigranților 

Moldoveni „Miorița”, cu prilejul celor 16 ani de activitate!
Urmăriți calendarul 

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

https://brd.gov.md/ro/content/izolarea-termica-scolii-sportive-specializate-de-rezerve-olimpice-din-orasul-calarasi-inca-o
https://brd.gov.md/ro/content/fost-extins-termenul-de-aplicare-pentru-1-subprogram-din-cadrul-programului-diaspora
https://brd.gov.md/ro/content/italianul-indragostit-de-republica-moldova-vizita-la-biroul-relatii-cu-diaspora
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fvideos%2F491227946087083%2F&show_text=false&width=560
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F348770577359038&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F348770577359038&show_text=true&width=500
https://emoldovata.gov.md/evenimente
https://emoldovata.gov.md/evenimente


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

https://emoldovata.gov.md/bloguri?fbclid=IwAR1dqDCeZ2acpzYNVNlvK9ixSdfchImahFK85MnyQoBwLorhEfDfDTzAXwU


ACTIVITATEA DIASPOREI

Reprezentanții diasporei Republicii Moldova din Emiratele 
Arabe Unite au sărbătorit Ziua Internațională a Copiilor

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului micii vizitatori, care 
au pășit pragul Ambasadei Republicii Moldova în Bulgaria, 

Macedonia de Nord și Albania, au primit în dar cărți

Cărți din partea Biroului relații cu diaspora pentru copii care au 
vizitat de 1 iunie, Ambasada Republicii Moldova în Republica 

Austria

„Copilărie fără frontiere” – concurs de desen pentru copiii 
cetățenilor moldoveni stabiliți în Republica Populară Chineză

Vernisarea expoziției de artă ”SALVE MOLDOVA” o colecție de 
pictură și sculptură ale artiștilor Teodor Buzu și Iurie Platon

Întâlnirea la Ambasadă cu studenții, masteranzii și doctoranzii 
din Republica Moldova aflați la studii în instituțiile de 

învățământ din Republica Cehă

brd.gov.md

file:///C:/Users/Cornel/Desktop/BRD 2021/Buletine/facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https:/www.facebook.com/Moldovainuae/videos/708799153741750/&show_text=false&width=560
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainBulgaria%2Fposts%2F1444891289288807&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovianAustria%2Fposts%2F378475564310380&show_text=true&width=500
https://china.mfa.gov.md/ro/content/concursul-de-desen-copil%C4%83rie-f%C4%83r%C4%83-frontiere
https://cehia.mfa.gov.md/ro/content/vernisarea-expozi%C8%9Biei-de-art%C4%83-plastic%C4%83-%E2%80%9Dsalve-moldova%E2%80%9D
https://cehia.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEnt%C3%A2lnirea-la-ambasad%C4%83-cu-studen%C8%9Bii-masteranzii-%C8%99i-doctoranzii-din-republica-moldova-afla%C8%9Bi


Ansamblul folcloric ”Kodrjanka” al comunității moldovenești 
din or. Praga a participat la deschiderea Festivalului Cultural și 

Gastronomic al Ambasadelor din Praga

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, cei mai mici vizitatori 
ai Ambasadei Republicii Moldova în Franța au primit în dar 

cartea "Balada celor cinci motănași" de Ion Druță

În contextul Zilei Internaționale a Copiilor, micii vizitatori au 
fost întimpinați la Consulatul General al Republicii Moldova la 

Frankfurt pe Main cu câte o carte

Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, Ambasada Republicii 
Moldova în Grecia a fost gazda evenimentului la care au fost 

invitați copii din diaspora împreună cu părinții

Cu prilejul Zilei Copilului, Ambasada Republicii Moldova la 
Budapesta va oferi în dar copiilor din diasporă cartea „Balada 

celor cinci motănași”, scrisă de Ion Druță

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copiilor, Ambasada Republicii 
Moldova în Irlanda a deschis larg ușile pentru micii vizitatori 

din Irlanda

brd.gov.md

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainCzechia%2Fposts%2F1876314409228820&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainFrance%2Fposts%2F388197576684815&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffrankfurt.mfa.md%2Fposts%2F3224074141181685&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainGreece%2Fposts%2F389154183253182&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/photo/?fbid=385194700316916&set=a.339586888211031
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainIreland%2Fposts%2F962413207773507&show_text=true&width=500


Prezentarea cărții ”Evreul în țara vinului și dragostei”

Președintele Asociației diasporei originarilor din orașul 
Telenești în vizită la Ambasada Republicii Moldova în Statul 

Israel

Întâlnirea însărcinatului cu afaceri a.i. al Republicii Moldova în 
Statul Israel, A.Roitman cu reprezentanții Asociației diasporei 

originarilor din orașul Edineț

În orașul Gongju, Republica Coreea, a avut loc deschiderea 
festivă a Centrului cultural Moldova

Inaugurarea oficială a plăcii comemorative pe strada Moldova 
din Vilnius

Cărți pentru copii care au pășit pragul Ambasadei Republicii 
Moldova în Letonia de 1 iunie

brd.gov.md

https://israel.mfa.gov.md/ro/content/prezentarea-c%C4%83r%C8%9Bii-%E2%80%9Devreul-%C3%AEn-%C8%9Bara-vinului-%C8%99i-dragostei%E2%80%9D
https://israel.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEntrevederea-cu-pre%C8%99edintele-asocia%C8%9Biei-diasporei-originarilor-din-ora%C8%99ul-telene%C8%99ti
https://israel.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEnt%C3%A2lnirea-cu-reprezentan%C8%9Bii-asocia%C8%9Biei-diasporei-originarilor-din-ora%C8%99ul-edine%C8%9B
https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/pe-data-de-12-mai-2022-%C3%AEn-ora%C8%99ul-gongju-republica-coreea-avut-loc-deschiderea-festiv%C4%83
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainLithuania%2Fposts%2F4908408539285922&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainLatvia%2Fposts%2F380771800756796&show_text=true&width=500


Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului micii vizitatori care au 
pășit pragul Ambasadei Republicii Moldova în Republica 

Polonă au primit în dar cărți

În contextul marcării Zilei internaționale a Copilului, ediția 
2022, la Lisabona a avut loc un eveniment dedicat acestei 

sărbători, desfășurat în grădina misiunii diplomatice române

Fotbalistul moldovean Dmitri Mandrîcenco joacă pentru 
echipa “Motor” din or. Lublin

Ziua Internațională a Copilului la Ambasada Republicii 
Moldova în Federația Rusă

1 iunie - prilej pentru a sărbători copilăria și copiii la Ambasada 
Republicii Moldova în SUA

Societatea Culturală Română „Dacia” din Karaganda, 
Kazahstan, condusă de Nicolae Pluschis a organizat de 1 iunie 

două evenimente deosebite

brd.gov.md

https://www.facebook.com/MoldovainPoland/photos/a.1229028433907918/2744089332401813/
https://portugalia.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEn-contextul-marc%C4%83rii-zilei-interna%C8%9Bionale-copilului-edi%C8%9Bia-2022-ambasadele-republicii
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainPoland%2Fposts%2F2726885927455487&show_text=true&width=500
https://rusia.mfa.gov.md/ro/content/ziua-interna%C8%9Bional%C4%83-copilului-la-ambasad%C4%83
https://www.facebook.com/MoldovainUS/photos/a.882900098467315/5099571833466766/
https://brd.gov.md/ro/content/societatea-culturala-romana-dacia-din-karaganda-kazahstan-condusa-de-nicolae-pluschis


MentorMe te invită la Forumul online și gratuit "Reveniri care 
Inspiră", unde se va discuta despre ofertele de muncă ale 
companiilor din Moldova pentru moldovenii din diasporă

Cu ocazia Zilei internaționale a Copilului, la Fribourg, Elveția, 
Asociația MIORIȚA a organizat un eveniment de suflet

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

Bucurie, dăruire, ritm, folclor autentic și multe emoții, acestea 
sunt cuvintele cheie ce definesc spectacolul dedicat școlii de 

dansuri tradiționale Grupul Vatra din Torino, cu prilejul 
împlinirii a 10 ani de activitate.

Republica_Moldova - invitat de onoare în cadrul evenimentului 
cultural „Carrefour des cultures”, organizat la Villers-Cotterêts

(Aisne, Hauts-de-France), în zilele de 4 și 5 iunie 2022!

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F347449270824502&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1642380909471269&id=100010981278480
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/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frevistair%2Fposts%2F341267188131344&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Firina.postolachi%2Fposts%2F5428014240588476&show_text=true&width=500
https://t.me/biroul_relatii_cu_diaspora?fbclid=IwAR1mdaN3_bEshUYf2xM9VoIqQnihBIo-YoUOEKvTmHye5qKB5QW9l7Ra8ZM

