
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  4 – 10 august  2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

Numărul de vameși la punctul Leușeni-Albița a fost suplinit, urmare a adresării lui Pavel 

Filip către Viorica Dăncilă 

 

Serviciul Vamal din Republica Moldova și autoritatea vamală din România vor realiza măsuri 

comune pentru a fluidiza traficul la frontieră. La punctul de trecere Leușeni-Albița, în perioada 

7-31 august, este suplinit numărul de personal și echipamente de control, precum și sunt utilizate 

toate pistele. Acțiunile vin ca urmare a adresării premierului Pavel Filip către omologul său 

român, Viorica Dăncilă, de identificare a soluțiilor pentru accelerarea trecerii frontierei comune.  

Pentru detalii accesați 

Pentru detalii accesați 

„Un doctor pentru tine”, la o săptămână de la lansare: Aproape 3000 de persoane au fost 

examinate gratuit 

 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bhrirul-l-r/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bhrirul-l-y/


2949 de persoane au fost examinate gratuit pe parcursul primei săptămâni de desfășurare a 

campaniei „Un doctor pentru tine”. În perioada 2-9 august curent, echipele mixte de specialiști, 

formate din medici endocrinologi, oftalmologi, neurologi și cardiologi au mers în 12 raioane, 

unde au examinat 1067 de persoane. Totodată, 127 de copii au fost consultați gratuit de 

stomatologi, iar 1755 de persoane au făcut screening pulmonar. Campania „Un doctor pentru 

tine” a fost lansată la inițiativa premierului Pavel Filip, la 2 august curent. 

Pentru detalii accesați 

Premierul a cerut măsuri urgente pentru evitarea extinderii focarului de  rujeolă 

 

Pavel Filip a cerut Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să întreprindă măsuri 

urgente pentru a lichida focarul de rujeolă confirmat pe teritoriul Republicii Moldova și a evita 

extinderea bolii. Acesta a fost înregistrat într-o tabără de vară organizată în localitatea Morenii 

Noi, raionul Ungheni, de către o confesiune religioasă. În total, au fost implicați 20 de copii. 

Premierul a mai solicitat investigaţii ample pentru stabilirea tuturor circumstanțelor izbucnirii 

focarului şi a persoanelor care se fac vinovate de acest lucru. 

Pentru detalii accesați 

  

Spitalul raional din Fălești va fi dotat cu un nou aparat Röntgen 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bhrirul-l-j/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bhrirul-l-t/


 

Peste 90 de mii de locuitori ai raionului Fălești vor avea acces la un aparat Röntgen digital, care 

va fi achiziționat pentru secţia imagistică a Spitalului raional din Fălești, din fondurile 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Guvernul a găsit această soluție după vizita 

Cabinetului de miniștri în raionul Fălești, unde directorul spitalului raional i-a spus premierului 

Pavel Filip că aparatul care există acum este produs încă în 1978 și se defectează frecvent.  

Pentru detalii accesați 

11 milioane de lei pentru construcția apeductului Leova-Iargara și reabilitarea drumului 

Ciocîlteni-Clișova 

 

20 de mii de locuitori din sudul țării vor avea acces la servicii de alimentare cu apă și canalizare 

în urma construcției a 22,9 km de apeduct magistral Leova-Iargara. Pentru lucrările care urmează 

să fie încheiate în luna octombrie curent, din Fondul Național de Dezvoltare Regională au fost 

alocate 4 milioane de lei. Alte 7 milioane de lei au fost alocate pentru continuarea asfaltării 

drumului Clișova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni, în particular, reparația porțiunii de 4,5 km, care 

leagă localitățile Ciocîlteni și Clișova. 

Pentru detalii accesați 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bhrirul-l-d/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bhrirul-l-h/
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Grădinița din satul Mateuți, Rezina, a fost renovată cu sprijinul Guvernului României 

 

75 de copii din satul Mateuți vor avea condiții mai bune la grădinița care a fost renovată cu 

sprijinul Guvernului României – peste 3 milioane de lei și al autorităților locale – circa 238 mii 

de lei. Din aceste fonduri a fost montat acoperișul, reparate sistemele de apă, canalizare, 

ventilare și cel electric, au fost schimbate ușile și ferestrele, s-a procurat mobilier pentru grupe și 

echipament pentru terenul de joacă. Pentru renovarea și dotarea grădinițelor din Republica 

Moldova, România a alocat până în prezent 26 de milioane de euro. 

Pentru detalii accesați 
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