
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  18 – 24 august 2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

 

Pavel Filip, către laureații Premiului Național 2018: Vă mulțumesc pentru că ne faceți să 

fim mândri de țara în care trăim 

 

„Premiul Național este evenimentul prin care declarăm că ne dorim oameni frumoși, oameni 
talentați și creativi, care știu să încurajeze prin puterea exemplului. Profesioniști, dedicați, 

muncitori”, a menționat premierul Pavel Filip la Gala Premiului Național 2018. Prim-ministrul a 
înmânat distincțiile celor zece personalități marcante din diferite domenii: medicină, știință, 
literatură, cultură, artă, agricultură, caritate și securitate. Premiul Naţional este în valoare de 100 

de mii de lei.  

Pentru detalii accesați 

  

Premierul cere soluții concrete și rapide în rezolvarea problemelor rezidenților parcului 

"Moldova IT Park" 

 

Deficiențe legate de aplicarea facilităților fiscale, pregătirea nesatisfăcătoare a cadrelor la 

facultățile IT, exodul de oameni, asigurarea nesatisfăcătoare cu plăți sociale a angajaților sunt 
problemele care le confruntă reprezentanții companiilor rezidente parcului „Moldova IT Park”. 
Premierul Pavel Filip a asigurat rezidenții IT de tot suportul Guvernului în depășirea 
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problemelor, iar pentru a nu mai admite pe viitor devieri de la condițiile de activitate stabilite, 

vor fi organizate întrevederi periodice. 

Pentru detalii accesați 

 

Alertă de cod portocaliu la nivel național pentru riscul de rujeolă 

 

În legătură cu situația epidemiologică gravă din cauza îmbolnăvirilor cu rujeolă, premierul Pavel 

Filip a convocat Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Șeful Executivului a 
menționat că boala nu s-ar fi extins în așa măsură, dacă cuprinderea cu vaccinări împotriva 
rujeolei era suficientă. S-a decis ca instituțiile responsabile să revizuiască cadrul legal privind 

obligativitatea vaccinării și sporirea responsabilității părinților în caz de nevaccinare a copiilor.  

Pentru detalii accesați 

  

Locuitorii din satul Răscăieții Noi au un drum nou - reparat în cadrul programului 

”Drumuri bune” 

 

Prim-ministrul  Pavel Filip a vizitat drumul din satul Răscăieții Noi, raionul Ştefan Vodă, 

reabilitat în cadrul programului „Drumuri bune pentru Moldova”. Cu această ocazie premierul a 
mulțumit drumarilor și a discutat cu localnicii despre reforma pensiilor, reforma sistemului de 

dizabilități, programul ”Prima Casă”, proiectele legate de infrastructură. În raionul Ștefan Vodă 
urmează a fi reparați 26 km de drumuri, în valoare de circa 40 milioane de lei.  
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Pentru detalii accesați 

 

Pavel Filip a participat la deschiderea taberei DOR 

 

Peste 100 de copii din diasporă au revenit acasă pentru a participa la cea de-a VI-a ediție a 

Programului Guvernamental DOR. „Îmi doresc să construim o Moldovă din care oamenii nu vor 
dori să plece, o țară, în care oamenii vor reveni cu drag înapoi”, a spus premierul la eveniment. 

Dialogul premier-copii s-a axat pe discuții sincere și interactive. Pavel Filip a răspuns la toate 
întrebările, menționând că în calitate de premier își dorește cel mai mult să vadă toate proiectele 
lansate de Executiv – realizate.  

Pentru detalii accesați 

Pentru detalii accesați 

  
Proiectul „Arena Chișinău” - prevederile contractului public-privat, aprobate de Guvern 

 

Proiectul contractului de parteneriat public-privat cu privire la proiectarea şi construcţia arenei 
polivalente de interes naţional „Arena Chișinău” a fost aprobat de Executiv. Conform 

prevederilor documentului, partenerul privat se angajează să execute lucrări de proiectare şi 
construcţie a arenei polivalente, inclusiv dotarea cu mobilier, instalarea de accesorii şi 
echipamente, construcția de drumuri, conectarea la utilităţi şi alte activităţi de infrastructură.   

Pentru detalii accesați 
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Premierul Pavel Filip cere tragerea la răspundere a persoanelor care au acordat 

neîntemeiat grade de dizabilitate  

 

La indicația premierului Pavel Filip persoanele care au comis încălcări și au acordat neîntemeiat 
grade de dizabilitate vor fi trase la răspundere conform legii. Aceste constrângeri și bariere în 
implementarea reformei sistemului de determinare a dizabilității a generat schimbări, astfel că 

din 3 septembrie curent va fi interzisă completarea manuală a dosarelor privind determinarea 
dizabilității, și vor fi efectuate doar în sistemul informațional automatizat. Comisiile de control 

vor fi subordonate direct Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
  

Pentru detalii accesați 

  

In memoriam: Vor fi edificate busturile lui Mihai Volontir și Pantelimon Halippa 

 

Bustul renumitului actor de teatru și cinema, Mihai Volontir va fi edificat pe Aleea Clasicilor 
Culturii Naţionale din municipiul Bălţi. De asemenea, va fi edificat și bustul cunoscutului om 

politic Pantelimon Halippa, care urmează a fi amplasat în localitatea sa de baștină – satul 
Cubolta, raionul Sângerei. Celui dintâi, cheltuielile pentru edificarea bustului vor fi acoperite din 

donații și sponsorizări. Celui de-al doilea din bugetul local, donațiile cetățenilor și mijloacele 
financiare ale Consiliului Comunei Aroneanu din România.  

Pentru detalii accesați 

Sursa: Direcţia comunicare şi protocol <presa@gov.md> 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bhudyyk-l-p/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bhudyyk-l-m/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apresa@gov.md
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bhudyyk-l-n/

