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 In 2018, Consulul Onorific al Republicii Moldova in Republica 

Bulgaria – or. Plovdiv, d-nul VESELIN CHIPEV, cu district consular care 

cuprinde regiunile Plovdiv, Haskovo si Stara Zagora, a contribuit personal 

la consolidarea relatiilor dintre Republica Moldova si Republica Bulgaria 

la nivel politic, economic si cultural, precum si a promovat in mod activ 

interesele economice ale Republicii Moldova in regiunea Plovdiv. 

 Unul dintre principalele evenimente ale anului trecut a fost intalnirea 

cu ambasadorii francofoni si oficiali in capitala Bulgariei, la data de 14 

noiembrie, gazduita de Ambasadorul – d-nul Stefan Gorda. Consulul 

Onorific – d-nul Veselin Chipev, a participat la organizare si a sponsorizat 

evenimentul. Un alt eveniment important a fost Intalnirea consulilor 

onorifici in orasul Chisinau, unde d-nul Veselin Chipev a avut ocazia de a 

se intalni cu d-nul Tudor Ulianovschi, Ministrul Afacerilor Externe si 

Integrarii Europene al Republicii Moldova. 

 In luna februarie, Consulul Onorific a facut o donatie pentru 

sarbatoarea traditionala moldoveneasca a primaverii si renasterii naturii – 

“Martisor”. 

 Consulul Onorific a participat si sustinut studentii moldoveni la 

evenimentul “Seara Studentilor Straini”, la data de 22 martie, organizat de 

catre Universitatea de Tehnologii Alimentare din or. Plovdiv. Studentii au 

prezentat tarile lor, vorbind despre traditii, aratand bucataria nationala si 

imagini interesante. 



 

 Cu ocazia vizitei d-lui Iurie Leanca, Viceprim-ministrul pentru 

Integrare Europeana a Republicii Moldova, la data de 4 aprilie a avut loc o 

cina diplomatica, gazduita de catre Ambasadorul Republicii Moldova in 

Bulgaria – d-nul Stefan Gorda si Consul Onorific – D-nul Veselin Chipev. 

Principalul subiect al discutiei a fost pregatirea Republicii Moldova cu 

privire la aderarea la Uniunea Europeana. 

 Oaspetii evenimentului au fost ambasadorul SUA – E.S. Eric Rublin, 

ambasadorul Germaniei – E.S. Helbert Salber, precum si ambasadorii 

Macedoniei, Albaniei, Romaniei, Serbiei, Ucrainei si Republicii Cehe. 

 Printre oaspeti se afla si presedintele Fundatiei “Konrad Adenauer 

Bulgaria” – d-nul Thorsten Geissler, Seful Reprezentantei Comisiei 

Europene in Bulgaria – D-nul Ognyan Zlatev, Presedintele “Forumului de 

Securitate de la Sofia” – d-nul Yordan Bozhilov, Directorul Directiei 

“Europa de Est si Asia Centrala” la Ministerul Afacerilor Externe – d-nul 

Gancho Ganev si Seful Directiei Generale “Relatii Bilaterale” la Ministerul 

Afacerilor Externe – d-nul Kostadin Kodzhabashev. 

 Consulul Onorific a fost principalul sponsor la conferinta intitulata 

“Perspective de investitii: Balcanii de Vest”, desfasurata la data de 16 mai 

si organizata in comun de catre Forumul bulgar al liderilor de afaceri si al 

Presedintiei bulgare a Consiliului UE 2018. 

 D-nul Veselin Chipev a participat la o conferinta organizata de catre 

“Asociatia consulilor onorifici”, intitulata “Consulii onorifici pentru 

imbunatatirea climatului de afaceri si promovarea unitatii culturale in 

Balcani” la data de 22 mai, la care oaspetii speciali au fost Viceprim-

ministrul si ministrul afacerilor externe al Bulgariei si ministrul 

Presedintiei bulgare a Consiliului UE. 

 Consulul Onorific a fost oaspete special la Expozitia Internationala 

“Hemus 2018 – Aparare, Antiterorism si Securitate”, desfasurata la data de 

30 mai. 

 In luna iunie, d-nul Veselin Chipev a sustinut si a facut o donatie pentru 

Formatia corala de fete “Evmolpeya” pentru participarea lor la concertele 

din Podgorica, Muntenegru. 



 

 Consulul Onorific a participat la cea de-a doua Conferinta Consulara a 

Europei de Sud-Est (FICAC), care a avut loc la Salonic, Grecia, in perioada 

21 – 24 iunie. 

 In luna octombrie, Consulul Onorific a facut o donatie Asociatiei 

“Copii cu boli onco-hematologice”, care este o organizatie parinteasca care 

sprijina copii cu cancer si familiile lor. 

 In data de 18 septembrie, Consulul Onorific a avut onoarea de a sprijini 

receptia oficiala cu ocazia celei de-a 27-a Zile de Independenta a Republicii 

Moldova, organizata la Hotel Marinela Sofia. Receptia a fost intampinata 

de Ambasadorul Republicii Moldova – d-nul Stefan Gorda si sotia acestuia 

– d-na Lidia Gorda si a oferit posibilitate cu privire la consolidarea 

cooperarii intre membrii Corpului diplomatic din tara, inclusiv bunele 

relatii diplomatice dintre Republica Moldova si Republica Bulgaria. 

 In luna octombrie, Consulul Onorific a participat la “Intalnirea 

consulilor onorifici ai Republicii Moldova”, desfasurata in perioada 4 – 6 

octombrie la Chisinau, Republica Moldova. In timpul evenimentului d-nul 

Veselin Chipev a avut ocazia de a se intalni cu d-nul Tudor Ulianovschi, 

Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova. 

 In data de 10 octombrie, Consulul Onorific a luat parte si a facut o 

donatie pentru Expozitia Foto Caritabila “Nemrut”, organizata de catre 

Consulatul General al Republicii Turcia. 

 D-nul Veselin Chipev a fost oaspete special la ceremonia cu ocazia a 

100 de ani de la infiintarea Republicii Democratice Azerbaidjan, organizata 

de Ambasada Azerbaidjanului in Bulgaria la data de 15 octombrie. 

 Consulul Onorific a fost prezent la “Balul economiei germane”, 

organizat la data de 27 octombrie si organizat de Ambasada Republicii 

Federale Germania si care a avut loc cu privire la sustinerea a doua proiecte 

sociale. 

 In ultimul an, Consulul Onorific al Republicii Moldova sa ocupat in 

mod intensiv cu proiecte in domeniul social, economic, cultural si politic 

in tara si strainatate si cu demnitate a reprezentat interesele Republicii 

Moldova. 


