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Recensământul populației va fi reglementat de un cadru
normativ permanent
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Pedepse mai aspre pentru șoferii care încalcă sistematic
Regulamentul circulației rutiere

Prim-ministra Natalia Gavrilița, în discuții cu studenții
Universității de Stat din Moldova

Baza de date dactiloscopice va fi extinsă

Republica Moldova și România vor implementa în comun
proiecte de digitalizare

Guvernul va compensa până la 100% din valoarea accizei la 
motorină pentru întreprinderile agricole mici și mijlocii

https://gov.md/ro/content/recensamantul-populatiei-va-fi-reglementat-de-un-cadru-normativ-permanent
https://gov.md/ro/content/pedepse-mai-aspre-pentru-soferii-care-incalca-sistematic-regulamentul-circulatiei-rutiere
https://gov.md/ro/content/prim-ministra-natalia-gavrilita-discutii-cu-studentii-universitatii-de-stat-din-moldova
https://gov.md/ro/content/baza-de-date-dactiloscopice-va-fi-extinsa
https://gov.md/ro/content/republica-moldova-si-romania-vor-implementa-comun-proiecte-de-digitalizare
https://gov.md/ro/content/guvernul-va-compensa-pana-la-100-din-valoarea-accizei-la-motorina-pentru-intreprinderile


O nouă Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe

Guvernul a aprobat finanțarea a 36 de proiecte prin
intermediul Programului de activități de reintegrare a țării

Reguli mai stricte privind transferurile de deșeuri

brd.gov.md

La Orhei a fost inaugurat un monument în memoria victimelor
Holocaustului

Starea de urgență, prelungită cu 45 de zile. Natalia Gavrilița: 
Avem nevoie și în continuare de pârghii și instrumente ce pot 

permite luarea unor decizii rapide și eficiente

Natalia Gavrilița: „La 32 de ani de la obținerea Suveranității, 
Republica Moldova este pe cale să scrie o nouă pagină de 

istorie”

https://gov.md/ro/content/o-noua-lege-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-finantarea-36-de-proiecte-prin-intermediul-programului-de-activitati-de
https://gov.md/ro/content/reguli-mai-stricte-privind-transferurile-de-deseuri
https://gov.md/ro/content/la-orhei-fost-inaugurat-un-monument-memoria-victimelor-holocaustului
https://gov.md/ro/content/starea-de-urgenta-prelungita-cu-45-de-zile-natalia-gavrilita-avem-nevoie-si-continuare-de
https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-la-32-de-ani-de-la-obtinerea-suveranitatii-republica-moldova-este-pe-cale


CSE a dispus crearea unui nou punct de trecere a frontierei cu 
România

Noi decizii aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale

Natalia Gavrilița: „Cinstind tradițiile și portul popular, ne 
conectăm cu veșnicia”

brd.gov.md

Mijloacele de transport sechestrate ar putea fi vândute
anticipat, până la confiscarea acestora

Guvernul a ratificat Memorandumul cu UE privind asistența
macrofinanciară

Mecanismul de achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de 
către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova va

fi îmbunătățit

https://gov.md/ro/content/cse-dispus-crearea-unui-nou-punct-de-trecere-frontierei-cu-romania
https://gov.md/ro/content/noi-decizii-aprobate-de-comisia-pentru-situatii-exceptionale
https://gov.md/ro/content/natalia-gavrilita-cinstind-traditiile-si-portul-popular-ne-conectam-cu-vesnicia
https://gov.md/ro/content/mijloacele-de-transport-sechestrate-ar-putea-fi-vandute-anticipat-pana-la-confiscarea
https://gov.md/ro/content/guvernul-ratificat-memorandumul-cu-ue-privind-asistenta-macrofinanciara
https://gov.md/ro/content/mecanismul-de-achitare-taxei-pentru-folosirea-drumurilor-de-catre-autovehiculele


Camerele de corp vor fi utilizate de angajații MAI, în baza unui
nou Regulament

Procesul de emitere a polițelor de asigurarea obligatorie RCA 
va fi digitalizat

Guvernul a aprobat Regulamentul privind Programul de 
investiții în domeniul producției de film și alte opere

audiovizuale

brd.gov.md

https://gov.md/ro/content/camerele-de-corp-vor-fi-utilizate-de-angajatii-mai-baza-unui-nou-regulament
https://gov.md/ro/content/procesul-de-emitere-politelor-de-asigurarea-obligatorie-rca-va-fi-digitalizat
https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-regulamentul-privind-programul-de-investitii-domeniul-productiei-de-film-si


Aurica Burduja Mujdanovic din SUA în vizită la Biroul relații cu 
diaspora

Printr-o scrisoare de mulțumire și o diplomă din partea 
Cancelariei de Stat, două dintre colegele de la Biroul relații cu 
diaspora, Violina Donu, șef adjunct și Cucos Diana, consultant 

principal, au fost apreciate pentru participare activă la 
elaborarea politicii de stat în domeniul diasporei și migrației

Conceptul unui Program privind stagiile pentru studenții și 
absolvenții din diaspora, discutat cu Natalia Bejan de la 

Startup Moldova Foundation

Echipa Biroului relații cu diaspora poartă IE cu mândrie

brd.gov.md

ACTIVITATEA BRD

Vă invităm să urmăriți cum au răspuns reprezentanți din 
diasporă provocării lansate de BRD „Eu port IE cu mândrie în 

diaspora”

De Ziua Universală a Iei, echipa Biroului relații cu diaspora s-a 
întâlnit pe canapeaua virtuală „Sofa Talks” cu lideri de asociații 

din diasporă și a discutat despre IE și cum această piesă 
vestimentară a devenit un brand de țară

https://brd.gov.md/ro/content/aurica-burduja-mujdanovic-din-sua-vizita-la-biroul-relatii-cu-diaspora
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F363238679245561&show_text=true&width=500
https://brd.gov.md/ro/content/conceptul-unui-program-privind-stagiile-pentru-studentii-si-absolventii-din-diaspora
https://www.facebook.com/watch/?v=440414690919573&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=349496237329607&ref=sharing
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/videos/693415741725587


Marina Bunduchi, consultant principal la Biroul relații cu 
diaspora a participat la Forumul online  „Reveniri care inspiră" 

organizat de echipa MentorMe

Irina Gușan și Raisa Șpac, reprezentante ale diasporei 
Republicii Moldova din Irlanda au vizitat Biroul relații cu 

diaspora

Biroul relații cu diaspora a participat la sesiunea de încheiere a 
proiectului „Academia Diasporei”

brd.gov.md

Urmăriți calendarul 
evenimentelor din diaspora și 

pentru diaspora pe 
emoldovata.gov.md

https://www.facebook.com/MentorMD/videos/429997762047417/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiroulRelatiiCuDiaspora%2Fposts%2F369271608642268&show_text=true&width=500
https://bit.ly/3a1hTN9
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

La Grodno în Belarus a avut loc Festivalul culturilor naționale, 
ediția a XIII-a, la care a participat Asociația Obștească 

„Societatea Moldovenilor” din Republica Belarus.

De Ziua Universală a Iei și în ajunul celei dedicate Portului 
Popular, Misiunea Republicii Moldovei la Geneva a organizat 

un defileu de costume tradiționale.

La 24 iunie curent, Ambasada Republicii Moldova în Republica 
Belarus, în colaborare cu Asociația Obștească „Societatea 

Moldovenilor” din Republica Belarus, a celebrat Ziua 
Universală a Iei.

Expoziție cu prilejul Zilei Universale a Iei la Paris

Prima reuniune a Consiliului Coordonator al Diasporei din 
Irlanda.

La Tel Aviv s-a desfășurat evenimentul „În memoriam Yakov
Averbuch Ash – Omul Artei”

brd.gov.md

https://belarus.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEn-perioada-3-4-iunie-curent-%C3%AEn-grodno-republica-belarus-fost-petrecut-festivalul-culturilor
https://www.facebook.com/MoldovainGeneva/posts/397732875720125
https://belarus.mfa.gov.md/ro/content/la-24-iunie-curent-ambasada-republicii-moldova-%C3%AEn-republica-belarus-%C3%AEn-colaborare-cu
https://franta.mfa.gov.md/content/expozi%C8%9Bie-cu-prilejul-zilei-universale-iei
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainIreland%2Fposts%2F967392160608945&show_text=true&width=500
https://israel.mfa.gov.md/ro/content/%C3%AEn-memoriam-yakov-averbuch-ash-%E2%80%93-omul-artei


În Statul Israel a avut loc prezentarea cărții profesorului și 
președintelui asociației originarilor din Telenești, Menachen
Weinboim, denumită ”Viața lui Senya Percik și a apropiaților 

lui”.

Celebrarea Zilei Universale a Iei la Riga

Ziua Portului Popular sărbătorită de comunitatea 
moldovenilor din Japonia și Coreea.

„Sunete, culori, arome și cunoaștere" la Fribourg în Elveția, 
unde membrii Asociației Culturale a Imigranților Moldoveni 

„Miorița”au încins hora mare.

Ziua Universală a Iei la Birmingham.
„Sfîntă ni-i casa” - eveniment cultural organizat de 

Președintele Asociației Culturale a Imigranților Moldoveni 
„Miorița”, Rodica Gherasim.

brd.gov.md

https://israel.mfa.gov.md/ro/content/prezentarea-c%C4%83r%C8%9Bii-%E2%80%9Dvia%C8%9Ba-lui-senya-percik-%C8%99i-apropia%C8%9Bilor-lui%E2%80%9D
https://letonia.mfa.gov.md/ro/content/celebrarea-zilei-universale-iei-la-riga
https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/ziua-portului-popular
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1646774392365254&id=100010981278480
https://www.facebook.com/scoalaronicolaeiorga/posts/585869169826551
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoldovainPortugal%2Fposts%2F1514551232301357&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

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://t.me/biroul_relatii_cu_diaspora?fbclid=IwAR1mdaN3_bEshUYf2xM9VoIqQnihBIo-YoUOEKvTmHye5qKB5QW9l7Ra8ZM

