Informații despre cele mai importante decizii din perioada 14 – 21 aprilie 2018 ale
Guve rnului Republicii Moldova
Punctul de trecere a frontie rei Palanca va fi dat în exploatare până la sfârșitul anului

Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat șantierul de construcție a punctului de trecere
Palanca, unde va fi efectuat controlul în comun la granița moldo-ucraineană. Șeful
Executivului a menționat că punctul comun de trecere oferă o serie de avantaje
cetățenilor și a exprimat recunoștință UE pentru sprijinul financiar în acest sens.
„Acest punct va acorda servicii calitative, așa precum le întâlnim atunci când
trecem frontiera UE, la aceleași standarde”, a subliniat Pavel Filip. Punctul vamal
Palanca urmează să fie dat în exploatare până la finele anului curent și se estimează
că numărul persoanelor și vehiculelor care traversează frontiera prin acest punct se
va dubla.
Pentru detalii accesați
Relațiile moldo-belaruse, bazate nu doar pe prietenie, ci și pe proiecte
economice concrete

Proiectele moldo-belaruse în derulare, precum și cele de viitor, au fost discutate de
prim-ministrul Pavel Filip și președintele belarus, Alexandr Lukașenko, în cadrul
unei întrevederi la Chișinău. Între acestea - asamblarea la Chișinău a troleibuzelor
din piese din Belarus și asigurarea fermierilor cu tehnică agricolă. Pe viitor, se
dorește inaugurarea unei rute aeriene directe Chișinău-Minsk, importul
echipamentului medical de diagnosticare din Belarus, precum și implicarea
companiilor belaruse în reabilitarea drumurilor din Moldova.
Pentru detalii accesați
2600 de copii rămași fără ocrotire părintească vor primi zilnic indemnizații de
la stat

Copiii rămași temporar sau permanent fără ocrotire părintească vor primi zilnic,
începând cu clasa a cincea și până la împlinirea vârstei de 18 ani, câte 10 lei în
zilele obișnuite, 100 de lei cu ocazia zilei de naștere și 70 de lei în zile de
sărbătoare. Ajutorul financiar va fi acordat de la 1 ianuarie curent, în total pentru
2600 de copii. „Dincolo că este un proiect social, dincolo că este un ajutor
financiar, este important că acești copii vor învăța să gestioneze propriii lor bani”,
a menționat Pavel Filip.
Pentru detalii accesați
7 familii de salvatori au primit cheile de la apartamentele de serviciu

Cheile de la șapte apartamente de serviciu au fost înmânate familiilor salvatorilor,
de către premierul Pavel Filip. Alți 47 de salvatori vor primi locuințe până la
sfârșitul anului 2019, când va fi gata un nou bloc locativ. Prim-ministrul a felicitat
salvatorii cu ocazia zilei profesionale, marcate recent, mulțumindu-le pentru
dedicația cu care își fac meseria. „Vă doresc ca aceste locuințe să vă întâmpine
călduros în fiecare zi când va întoarceți de la serviciu”, a spus premierul. Alte două
proiecte similare urmează a fi realizate în municipiile Chișinău și Bălți.
Pentru detalii accesați

Verificările antiincendiu continuă. Pavel Filip: Întotdeauna cineva poartă
responsabilitate

Urmare a incendiilor produse săptămâna aceasta în capitală, premierul Pavel Filip
a convocat într-o ședință de lucru autoritățile cu atribuții în domeniul siguranței
antiincendiare. „Incendiul nu se întâmplă dacă sunt respectate toate regulile din
punct de vedere tehnic, întotdeauna cineva poartă responsabilitate. Îmi doresc să
nu ajungem în situația când nu știm cine este responsabil pentru declanșarea
incendiului”, a spus premierul. În urma dispoziției prim-ministrului din
27 martie curent, au fost constituite 47 de echipe mixte care au realizat, până în
prezent, controale la 502 din cele 1091 de obiective social-culturale și de agrement
din țară.
Pentru detalii accesați
Control vamal comun în punctul de trecere „Cuciurgan-Pervomaisc”, din
18 aprilie curent

La 18 aprilie curent, în punctul de trecere a frontierei de stat „Cuciurgan Pervomaisc”, a demarat controlul vamal comun. „Este o perioadă de tranziție și
pentru agenții economici care încă nu sunt înregistrați aici, la Chișinău. În această
perioadă pe care le-o oferim au posibilitatea să se înregistreze și maideparte să se
bucure de tot confortul care îl oferă acest punct de control comun”, a precizat
premierul Pavel Filip. În conformitate cu acordul convenit cu partea ucraineană,
prim-ministrul a solicitat grăbirea procesului de extindere a controlului în comun la
toate punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.
Pentru detalii accesați
Agenda europeană, discutată de Pavel Filip cu Ambasadorul UE în Moldova
și Directorul DG NEAR

Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu Ambasadorul UE în Republica
Moldova, Peter Michalko, și cu Directorul pentru Vecinătatea Estică, Direcţia
Generală pentru Vecinătate şi Negocieri pentru Extindere a Comisiei Europene
(DG NEAR), Lawrence Meredith. Părțile au făcut un schimb de opinii privind
ultimele evoluții în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova UE, în contextul reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE, care va avea loc pe
3 maicurent la Bruxelles.
Pentru detalii accesați
Premierul Pavel Filip, către locuitorii din Ștefan Vodă: Am venit să vă ascult
şi să mă inspir de la voi

În cadrul unei întâlniri cu reprezentanții administrației publice locale și cu
întreprinzătorii din raionul Ștefan Vodă, premierul s-a interesat despre problemele
cu care se confruntă localnicii. „Am venit să vă ascult şi să mă inspir de la voi.
Suntem cu picioarele pe pământ și cunoaștem foarte bine problemele cu care se
confruntă Republica Moldova și încercăm, organizat, să le rezolvăm”, a spus primministrul. Locuitorii, la rândul lor, au solicitat sprijin pentru sporirea protecției
antigrindină a terenurilor agricole, a nivelului de salarizare a funcționarilor, pentru
funcționarea eficientă a instituțiilor de învățământ și pentru îmbunătățirea
infrastructurii drumurilor.
Pentru detalii accesați
Comisia guvernamentală pentru reintegrarea ţării și-a punctat prioritățile

Ultimele evoluții privind reglementarea conflictului transnistrean și subiectele
actuale de pe agenda procesului de negocieri au fost discutate în cadrul ședinței
Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării, prezidată de premierul Pavel
Filip. În anul curent, eforturile autorităților vor fi orientate spre implementarea
deciziilor protocolare semnate în 2017, dar și pe avansarea pe alte două subiecte monitorizarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană și a situației
în Zona de Securitate.
Pentru detalii accesați

Respectarea termenelor din proiectul „Drumuri bune pentru Moldova”, în
atenția premierului

Prim-ministrul Pavel Filip a accentuat importanța realizării în termen a licitațiilor
pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor, în cadrul Programului
„Drumuri bune pentru Moldova”. Acestea trebuie să se finalizeze până la
26 apriliecurent, iar în termen de trei săptămâni să fie semnate și contractele. De
asemenea, prim-ministrul a atras atenția asupra corectitudinii cheltuirii banilor în
cadrul acestui program: „Nu vreau să existe elemente care să pună la îndoială
corectitudinea licitațiilor și implementării acestui proiect, care este unul foarte
important și în favoarea cetățenilor”.
Pentru detalii accesați
Amenzi de două ori mai mari pentru alertele false la 112: o serie de
sancțiuni se majorează

Executivul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului
contravenţional al Republicii Moldova. Între altele, pentru alertele false la
serviciile specializate amenda se dublează, astfel încât vinovații vor achita până la
3000 de lei, față de 1500 în prezent. De asemenea, cei care au încălcat legea vor
putea achita jumătate din amenda stabilită în 3 zile lucrătoare, nu în 72 de ore, așa
cum era până acum, pentru a clarifica situațiile în care încălcarea era comisă în zile
de odihnă.
Pentru detalii accesați
Elveția va continua să susțină Republica Moldova, în baza noii strategii de
cooperare

Premierul Pavel Filip și secretarul adjunct de stat din Departamentul Federal de
Externe al Confederației Elvețiene, Krystyna Marty Lang, au discutat prioritățile
noii Strategii de Cooperare cu Republica Moldova pentru perioada 2018-2021. În
baza acesteia, Elveția va oferi țării noastre asistenţă tehnică în valoare de 50,9 de
milioane de franci elveţieni în domenii precum reforma administrativ-teritorială,
migrație și dezvoltare, infrastructura locală, dezvoltarea economică și învățământul
vocațional.
Pentru detalii accesați
Companiile din Turcia sunt încurajate să investească în Republica Moldova

Executivul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și cel al Turciei privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investițiilor. Documentul le va oferi investitorilor turci și celor moldoveni
certitudinea că investițiile lor sunt protejate, stabilind modalitățile de soluționare a
litigiilor și de compensare a pierderilor în cazul în care investițiile vreuneia dintre
părți vor avea de suferit. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în prezent în
Republica Moldova activează peste 1300 de întreprinderi cu capital turcesc.
Pentru detalii accesați
Grupul de Acțiune Locală din Ștefan Vodă – o nouă inițiativă pentru
dezvoltarea comunității

Modalitățile de implicare mai activă a societății civile în dezvoltarea locală au fost
discutate de către premierul Pavel Filip și Ambasadorul UE în țara noastră, Peter
Michalko, cu membrii Grupului de Acțiune Locală Lunca Nistrului, constituit în
raionul Ștefan Vodă. Membrii Grupului au menționat că autoritățile publice locale
au o bună experiență de scriere a proiectelor de atragere a resurselor pentru
dezvoltare și pe viitor prioritățile vor viza creșterea economiei locale,
îmbunătățirea infrastructurii sociale, precum și dezvoltarea turismului în regiune.
Pentru detalii accesați

Miniștrii și șefii de instituții se vor întâlni cu cetățenii în fiecare a treia zi
de vineri din lună

Guvernul a modificat mecanismul de desfăşurare a audienţei cetățenilor în teritoriu
şi întâlnirilor acestora cu membri Guvernului şi funcţionarii publici din cadrul
ministerelor. Conform noilor prevederi, a treia zi de vineri a fiecărei luni este zi de
audienţă şi întâlniri în teritoriu. Orarul acestora va fi aprobat lunar de către primministru, în baza propunerilor membrilor Guvernului. Totodată, vor fi prezentate
rezultatele tuturor audienţelor şi întâlnirilor desfăşurate.
Pentru detalii accesați

