Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada 9 – 15 iunie 2018 ale Guvernului
Republicii Moldova
Pavel Filip, către angajații Poliției de Frontieră: Republica Moldova trebuie să-şi poată controla
integral frontiera de stat

93 de tineri specialiști pregătiți în cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei și -au primit
insignele de absolvent. Premierul a felicitat viitorii polițiști de frontieră, accentuând că meseri a pe care
au ales-o este una dintre cele mai responsabile, întrucât constă în asigurarea securității cetățe ni lor. De
asemenea, Pavel Filip a subliniat contribuția Poliției de Frontieră la deschiderea punctelor de control
comun moldo-ucrainean, inclusiv pe segmentul transnistrean. „Republica Moldova trebuie să î și poată
controla integral frontiera. Pentru țara noastră aceasta este o necesitate, nu o opțiune”, a menționat
Pavel Filip.
Pentru detalii accesați
Pentru video accesați
Subvenții în avans pentru start-up-uri în agricultură: Din 1 iulie pot fi depuse dosarele

Din 1 iulie 2018, tinerii și femeile care vor să inițieze afaceri în domeniul agriculturii vor putea solici ta în
avans subvenții din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Condițiile de
eligibilitate pentru beneficiari și perioada de aplicare au fost precizate în cadrul unei conferințe de presă,
organizată de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Agricultorii vor putea
beneficia o singură dată de acest sprijin financiar, valoarea căruia va fi de cel mult 650 mii de lei. În total,
în anul curent autoritățile vor aloca în acest scop 45 milioane de lei.
Pentru detalii accesați

Premierul solicită o interacțiune eficientă între autoritățile responsabile, pentru a nu admite
răspândirea pestei porcine

În legătură cu focarul de pestă porcină africană depistat într-o gospodărie din satul Mereni din raionul
Anenii Noi, prim-ministrul Pavel Filip a convocat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Pavel Filip
a cerut o conlucrare eficientă a autorităților responsabile de prevenirea răspândirii pestei porcine, în
special Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și Serviciul Vamal, Poliția de Fronti e ră,
în condițiile în care toate cazurile de maladie sunt „importate” în țara noastră, preponderent din
Ucraina.
Pentru detalii accesați
În Republica Moldova a fost inaugurat primul laborator de testare ADN

În Republica Moldova se vor putea efectua investigații molecular-genetice (ADN) care vor permite
cercetarea paternității, identificarea suspecților, descoperirea crimelor sau delictelor, identificarea
victimelor catastrofelor. Aceasta datorită inaugurării, la Chișinău, a Laboratorului de expertiză ge ne tică
medico-legală în cadrul Centrului de Medicină Legală - primul de acest gen în țara noastră. Expe rti za va
putea fi efectuată atât la solicitarea organelor de drept, cât și la solicitarea persoanelor fizice, iar
investigațiile vor prezenta o probă obiectivă, având o certitudine de până la 99,99%.
Pentru detalii accesați

Grădinița din satul Ciulucani, r-nul Telenești, renovată cu sprijinul României

La 12 iunie curent a fost inaugurată Grădinița „Porumbei” din satul Ciulucani, r-nul Telenești, reabilitată
și modernizată cu susținerea financiară a României. Aceasta este frecventată de 71 de copii în vârsta de
3-7 ani, iar în urma renovării va fi deschisă și o grupă de creșă. În total, pentru reparația grădiniței au
fost alocate 2,8 milioane de lei. Amintim că România a oferit 26 de milioane de euro pentru renovarea și
dotarea grădinițelor din Republica Moldova, fonduri de care au beneficiat deja 845 de grădiniţe.
Pentru detalii accesați
Finlanda susține procesul de reforme și aspirațiile europene ale Republicii Moldova

Prim-ministrul Pavel Filip și ministrul Afacerilor Externe al Finlandei, Timo Soini, au avut un schi mb de
opinii asupra cooperării bilaterale, relației țării noastre cu UE și a situației de securitate în regiune. Pavel
Filip a specificat că mizează pe sprijinul Finlandei în perioada ex ercitării de către aceasta a pre șe di nție i
Consiliului UE, în al doilea semestrul al anului 2019, pentru oferirea unei perspective mai clare în relațiile
cu UE. La rândul său, Timo Soini a felicitat Executivul pentru procesul de reforme pe care îl derulează și a
asigurat de tot sprijinul țării sale.
Pentru detalii accesați

Prioritățile pentru dezvoltarea turismului moldovenesc, expuse în Cartea Albă a Turismului

Dezvoltarea turismului receptor și intern, a celui rural, asigurarea calității serviciilor și diversificarea
produselor turistice sunt principalele obiective ale Cărții Albe pentru reforma cadrului normativ regulatoriu în sectorul turismului din Republica Moldova. Studiul a fost elaborat în rezultatul
consultărilor cu sectorul asociativ din industria națională a turismului, la inițiativa Ministerului
Economiei și Infrastructurii, în parteneriat cu Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de
USAID și Guvernul Suediei.
Pentru detalii accesați
„E biblioteca mea!” – o nouă campanie de promovare a bibliotecilor publice

Promovarea inovațiilor și schimbărilor care au avut loc în bibliotecile publice din Republica Mol dova pe
parcursul ultimilor ani este scopul unei noi campanii, lansată de Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, în parteneriat cu Programul Novateca și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Cre angă”. Pe
parcursul ultimilor ani, 1070 de biblioteci publice au aderat la rețeaua Novateca, fiind înzestrate cu
echipament modern. Totodată, peste 1500 de bibliotecari au fost instruiți la cele 38 de Centre național e
și regionale de formare profesională.
Pentru detalii accesați
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