Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada 26 – 31 mai 2018 ale
Guvernului Republicii Moldova
Pavel Filip: Vrem ca fiecare copil să crească într-un mediu sigur și în bunăstare

Rezultatele activității în domeniul protecției drepturilor copilului în perioada 2016-2017,
dezvoltarea competențelor parentale, extinderea serviciilor de îngrijire de tip familial pentru
copiii cu vârsta de până la 3 ani și copiii cu dizabilități, precum și sporirea securității în
perimetrul instituțiilor de învățământ au fost subiectele discutate în cadrul ședinței Consiliului
național pentru protecția drepturilor copilului. „Eforturile pe care le depunem, inclusiv pe
platforma Consiliului, sunt orientate spre faptul ca fiecare copil în Republica Moldova să crească
într-un mediu sigur și în bunăstare”, a subliniat Pavel Filip.
Pentru detalii accesați

Moldova Automotive Days 2018 a reunit peste 300 de investitori, producători și studenți
ingineri

Peste 300 de potențiali investitori străini din sectorul automotive, producători și furnizori din
industria constructoare de mașini, parteneri de dezvoltare și studenți de la facultățile inginerești
s-au reunit în cadrul „Moldova Automotive Days 2018”. „Acest sector poate pune pe roate, la
propriu și la figurat, întreaga economie. Anul trecut, sectorul avea în jur de 10 mii de angajați.
Astăzi vorbim de 15 mii de oameni care muncesc în acest domeniu, 15 mii de oameni care nu au
plecat din țară, 15 mii de familii care sunt împreună în fiecare zi. Iar pentru noi asta e cel mai
important”, a spus Pavel Filip.

Pentru detalii accesați
La Comrat va fi deschisă o nouă fabrică de cablaje Fujikura

În Parcul Industrial Comrat este construită o nouă fabrică „Fujikura Automotive MLD”,
finalizarea lucrărilor fiind preconizată pentru sfârșitul acestui an. Suprafața totală a halei va fi de
10 mii m2. În prezent, în Comrat mai funcționează o fabrică „Fujikura Automotive MLD” - cea
mai mare investiție din UTA Găgăuzia din ultimii zece ani, care a generat 475 de locuri de
muncă. Fujikura este un important jucător pe piața mondială de automotive și în 2017 a
inaugurat prima fabrică în Republica Moldova, în ZEL „Expo Business Chișinău”.
Pentru detalii accesați

Germania va oferi 16,5 milioane de euro pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă în
țara noastră

Guvernul Germaniei va oferi un grant de 16,5 milioane de euro pentru realizarea unui proiect de
îmbunătățire a infrastructurii de apă în zona de centru a Republicii Moldova. Proiectul prevede
construcția, începând cu anul 2019, a apeductului magistral care va livra apă potabilă de la
branșamentul din municipiul Chișinău spre municipiul Strășeni și Călărași, cu conectarea
ulterioară a localităților din raioanele menționate. Principalele acțiuni în cadrul proiectului au
fost discutate la 25 mai curent, în cadrul unui atelier de lucru organizat de Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Pentru detalii accesați

37 de studenți din familii defavorizate vor primi burse de studii

37 de studenți din familii defavorizate vor beneficia de burse anuale în valoare a câte 7000 lei,
oferite în cadrul celei de-a IV-a ediții a Programului „Burse pentru Viitorul Tău!”. Scopul
programului este asigurarea accesului echitabil la studii universitare, pentru un viitor sigur
tuturor tinerilor din țară. Proiectul este implementat cu suportul financiar al unei bănci
comerciale din Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei
Sociale și Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării.
Pentru detalii accesați

Un nou proiect în domeniul combaterii traficului de ființe umane

Eforturile organelor de drept în vederea combaterii eficiente a fenomenului traficului de ființe
umane vor fi consolidate, în cadrul unui nou proiect ce prevede îmbunătățirea pregătirii
specialiștilor din domeniu și a protecției victimelor traficului și a martorilor în Republica
Moldova. În total, vor fi organizate instruiri pentru circa 1 000 de reprezentanți ai legii și
funcționari publici. Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani și are un buget de 400 mii
de dolari, bani oferiți de Guvernul SUA.
Pentru detalii accesați

Ziua Internaţională a Pacificatorilor ONU, marcată la Chișinău

La 29 mai curent, la Chișinău a fost adus un omagiu pacificatorilor ONU. „Este ziua în care
comunitatea internaţională aduce un omagiu militarilor, poliţiştilor şi civililor din 125 de ţări,
care în prezent acţionează în sprijinul păcii sub drapelul ONU în cele mai periculoase locuri de
pe glob ”, a accentuat ministrul Apărării, Eugen Sturza. În acest an se împlinesc 15 ani de când
țara noastră participă în operaţiuni ONU. În total, 119 ofiţeri ai Armatei Naţionale au fost
implicați în misiuni din Sudan, Sudanul de Sud, Liberia, Coasta de Fildeş, Republica
Centrafricană, Georgia, Kosovo.
Pentru detalii accesați

Gala AIPA 2018: 19 fermieri, companii, asociații și jurnaliști au fost premiați

19 fermieri, companii, asociații și jurnaliști au fost premiați în cadrul Galei Agenției de
Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), pentru realizări deosebite pe diferite segmente ale
agriculturii autohtone. În cadrul evenimentului, prim-ministrul Pavel Filip a spus că Guvernul va
susține în continuare sectorul și a îndemnat fermierii să se orienteze către agricultura
performantă. „Agricultura nu poate fi asociată în continuare cu sapa și plugul, sunt tehnologii
performante și desigur că va reuși acela care va utiliza tehnologiile noi”, a menționat premierul.
Pentru detalii accesați

Peste 1400 de exemplare ale cărților „Albinuța” și „Acasă” vor fi donate copiilor din
diasporă

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, 417 exemplare de abecedare „Albinuța”, semnate de
Grigore Vieru și 1000 de exemplare ale cărții „Acasă”, scrisă de Arcadie Suceveanu și Valentina
Lungu, vor fi transmise copiilor din diaspora Republicii Moldova. Cărțile vor fi repartizate prin
intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în țările în care se află conaționalii
noștri. Acțiunea este susținută de Guvern și are scopul de a încuraja copiii din diasporă să învețe
limba română și, astfel, să păstreze legături emoționale cu țara de origine a părinților lor.
Pentru detalii accesați

Programul DOR 2018 va reuni o sută de copii din 18 state

100 de copii din diasporă și din Republica Moldova au fost selectați pentru participare la cea dea VI-a ediție a Programului DOR – Diaspora*Origini*Reveniri, care se va desfășura în perioada
19-28 august 2018, sub patronajul prim-ministrului Pavel Filip. La DOR 2018 vor participa copii
și tineri din 18 țări: Irlanda, Grecia, Franța, Italia, Federația Rusă, Norvegia, Spania, Germania,
Statele Unite ale Americii, Cehia, Bulgaria, Portugalia, Georgia, Canada, România, Ucraina,
Marea Britanie și Republica Moldova.
Pentru detalii accesați

