Informații despre cele mai importante decizii din perioada 10 – 13 aprilie 2018 ale Guvernului RM

Pavel Filip, despre protecția râului Nistru: Avem obligația să trans mite m și urmașilor
noștri un râu curat

Un subiect important al discuțiilor purtate de premierul Pavel Filip la Kiev l-a constituit
păstrarea și dezvoltarea ecosistemului râului Nistru. Ca urmare, în ședința din 13 aprilie, a fost
aprobată componența Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția fluviului Nistru. De
asemenea, s-a avansat în procesul de negocieri a acordului de funcționare a Complexului
Hidroenergetic Nistrean. „Avem toate asigurările din partea Ucrainei că nu se va întâmpla
absolut nimic care va duce la înrăutățirea condițiilor râului Nistru. Dimpotrivă, vom face absolut
totul pentru a-l păstra. Este o bogăție comună, de aceea avem obligația să transmitem și
urmașilor noștri un râu curat”, a spus prim- ministrul.
Pentru detalii accesați

Realizarea obiectivelor de pe agenda comună, în atenția pre mierilor Pavel Filip și
Volodimir Grois man

Aspecte actuale de pe agenda moldo- ucraineană au fost discutate de premierul Pavel Filip și
omologul său ucrainean Volodimir Groisman, în cadrul unei întâlniri la Kiev. Părțile au salutat
promulgarea legii privind controlul în comun la frontiera moldo-ucraineană și au apreciat
semnarea Acordurilor privind liberalizarea transportului auto și aerian - documente ce vor ridica
la un nivel calitativ nou relațiile bilaterale. Prim- miniștrii au vorbit și despre importanța stabilirii
condiţiilor de exploatare a Complexului Hidroenergetic Nistrean, relațiile comerciale bilaterale
în ascensiune, dar și despre necesitatea consolidării eforturilor pentru a face faţă provocărilor de
securitate regională.
Pentru detalii accesați

Moldova și Ucraina libe ralizează transportul auto și aerian

Republica Moldova și Ucraina au semnat două documente în vederea liberalizării transportului
auto și aerian dintre cele două țări. Astfel, transportul internațional de mărfuri pentru
autovehiculele care corespund normelor EURO III şi mai sus va fi efectuat fără autorizații. În
același timp, acordul privind serviciile aeriene va facilita activitatea operatorilor aerieni, creând
premise pentru creșterea numărului de companii aeriene ce operează zboruri între cele două țări
și, în perspectivă, pentru reducerea prețurilor la biletele de avion. De asemenea, a fost semnat un
Memorandum privind funcționarea sincronă a sistemelor energetice ale celor două state cu
sistemul Uniunii Transportatorilor Energetici Europeni.
Pentru detalii accesați

Republica Moldova va beneficia de 10 milioane de dolari pentru continuarea reformelor în
educație

Republica Moldova va beneficia de finanțare adițională în valoare de 10 milioane de dolari
pentru proiectul „Reforma Învăţământului în Moldova”. Mijloacele vor fi utilizate pentru
modernizarea infrastructurii şcolare, ajustarea programelor de formare, dar și pentru testarea unui
nou mecanism de finanțare a instituțiilor preșcolare. Proiectul „Reforma Învăţământului în
Moldova” este finanțat de Banca Mondială, prin intermediul Asociaţiei Internaționale de
Dezvoltare și este implementat în perioada aprilie 2013 - iunie 2020
Pentru detalii accesați

Guve rnul continuă să îmbunătățească cadrul
întreprinzător

de reglementare a activităţii de

Executivul a aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea, în anii 2018-2020, a Strategiei
reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020. Măsurile

vor asigura un mediu de activitate mai favorabil pentru agenții economici. În domeniul actelor
permisive, este planificată deschiderea ghișeelor unice în regiunile țării. Totodată, va fi
continuată reforma controalelor de stat și va fi îmbunătăţită comunicarea cu reprezentanții
comunității de afaceri și ai societății civile în procesul de elaborare a reformelor în domeniu.
Pentru detalii accesați

Gestionarea asistenței externe va fi eficientizată

În contextul atribuirii competențelor de coordonare a asistenței externe Ministerului Finanțelor,
Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre privind reglementarea cadrului instituțional și
mecanismul de coordonare și management a asistenței externe. Documentul urmărește asigurarea
unui management financiar durabil al asistenței externe și utilizarea eficientă a resurselor
disponibile. De asemenea, se vor depune eforturi pentru îmbunătăţirea ratei de absorbţie a
sprijinului financiar extern și a transparenței în procesul de gestionare a asistenței.
Pentru detalii accesați

Gala Premiilor în Sănătate: 11 persoane au fost pre miate pentru realizări deosebite în
domeniu

În cadrul Galei Premiilor în Sănătate 2018, 11 persoane au fost premiate pentru contribuția la
dezvoltarea sistemului medical din Republica Moldova. La eveniment a participat și premierul
Pavel Filip, care și-a exprimat recunoștința pentru activitatea angajaților din domeniu și a dat
asigurări că echipa guvernamentală va continua eforturile pentru fortificarea sistemului de
sănătate. „Scopul nostru este împărtășit și de către dumneavoastră - prin promovarea reformelor
să oferim servicii medicale de calitate, condiții de muncă confortabile și un salariu pe care îl
meritați”, a declarat Pavel Filip.
Pentru detalii accesați

OMS susține promovarea reformelor în domeniul sănătății

Prim- ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu Nedret Emiroglu, directorul Biroului Regional
European al Organizației Mondiale a Sănătății. Părțile au discutat despre colaborarea dintre țara
noastă și OMS, care coincid cu prioritățile de activitate ale Guvernului și cu agenda de reforme
în domeniul sănătății. „A avea servicii medicale de calitate înseamnă a asigura creșterea
nivelului de trai al populației. Banii investiți în sănătate trebuie cheltuiți foarte eficient”, a
accentuat Pavel Filip.
Pentru detalii accesați

La Bălți a fost inaugurat un Centru de Dializă modern

La 12 aprilie curent, la Bălți a fost inaugurat un nou Centru de Dializă modern. Acesta a fost
proiectat conform standardelor internaționale, iar grație dotării cu 32 de aparate de dializă de
ultima generație, centrul poate deservi peste 200 de pacienți cu insuficiență cronică renală în
stadiul terminal, ceea ce practic depășește de două ori numărul actual al persoanelor dializate din
regiunea nord a țării. Potrivit datelor oficiale în Republica Moldova sunt circa 600 de pacienți
incluși în dializă.
Pentru detalii accesați

Pregătirile pentru runda mondială 2020 a recensămintelor, în atenția premierului

Importanța efectuării, în runda mondială 2020, a unui recensământ calitativ, cu date
cât mai precise, a fost accentuată de prim- ministrul Pavel Filip, în cadrul unei întrevederi cu
reprezentanta Fondului ONU pentru Populaţie în Republica Moldova, Rita Columbia. Oficialii
au examinat inclusiv modalitatea de chestionare, optându-se pentru colectarea datelor prin
intermediul dispozitivelor mobile. „Este o modalitate mult mai sigură, iar datele vor fi
procesate mairapid și utilizate pentru o planificare eficientă”, a notat premierul Pavel Filip
Pentru detalii accesați

