Pavel Filip, la cea de-a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, New
York, SUA 26 – 29 septembrie 2018
Pavel Filip, la tribuna ONU: Facem apel la Federația Rusă să înceteze activitățile ilegale și să
reînceapă fără întârziere retragerea forțelor militare

Prim-ministrul Pavel Filip a cerut de la tribuna ONU retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării
noastre. În discursul său, premierul s-a referit la exercițiile militare efectuate de trupele GOTR, care
staționează ilegal în țara noastră, împreună cu structurile paramilitare neconstituționale. În context,
Pavel Filip a mulțumit statelor care au co-autorat și au susținut adoptarea de către Adunarea Generală
ONU a rezoluției privind retragerea forțelor armate străine de pe teritoriul țării noastre. De asemenea,
șeful Guvernului a salutat și înscrierea în agenda actualei sesiuni a AG ONU a unui punct nou privind
„Retragerea completă a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova”, care înseamnă
menținerea acestui subiect în atenția comunității internaționale.
Pentru detalii accesați
Conflictul transnistrean în lista de priorități ONU. Pavel Filip, către Secretarul General ONU:
Apreciem că ONU și-a concentrat atenția supra retragerii trupelor ruse din Moldova

Premierul Pavel Filip și Secretarul General ONU António Guterres au discutat despre reformarea
arhitecturii ONU de menţinere a păcii. Premierul a apreciat faptul că în ianuarie 2018 conflictele,
inclusiv conflictul transnistrean, au fost incluse în lista de priorități ONU. Secretarul General a spus că
ONU înțelege preocuparea Republicii Moldova pentru reglementarea conflictului transnistrean și
retragerea trupelor străine de pe teritoriul țării și va susține eforturile care se fac în această direcție.

Pentru detalii accesați
Agenda de reforme europene a Guvernului, discutată de premierul Pavel Filip și Comisarul
european Johannes Hahn

Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu Johannes Hahn, Comisarul pentru Politica
Europeană de Vecinătate şi Negocierile pentru Extindere. Oficialii au făcut un schimb de opinii
privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, punctând
priorităţile agendei de reforme europene a Guvernului. „În pofida speculaţiilor privind vectorul politic
al ţării, integrarea europeană rămâne unicul plan sustenabil de dezvoltare a Republicii Moldova”, a
menționat Pavel Filip.
Pentru detalii accesați
România susține Republica Moldova în parcursul său european

Aspecte ce țin de valorificarea deplină a parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România
au fost discutate la întrevederea premierului Pavel Filip cu președintele României, Klaus Iohannis.
Prim-ministrul a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat în realizarea agendei europene,
în implementarea interconexiunii reţelelor de gaze naturale şi electrice, de dezvoltare a infrastructurii
drumurilor, precum și de reconstrucție a grădinițelor din țara noastră. Preşedintele român a reiterat
importanţa relaţiilor de parteneriat strategic cu Republica Moldova, încurajând reformarea justiţiei și
statului
de
drept,
dar
şi
lupta
împotriva
corupţiei.

Pentru detalii accesați
Pavel Filip, către premierul Mamuka Bakhtadze: Moldova și Georgia au relații excelente, putem
concura doar ale cui vinuri sunt mai bune

Relațiile bilaterale excelente și dialogul politic în ascensiune au fost remarcate de prim-ministrul Pavel
Filip și premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze. Oficialii s-au referit la schimburile comerciale dintre
părți care au atins 14 milioane de dolari, cu 18% mai mult față de aceiași perioadă a anului trecut. În
țara noastră activează 33 de întreprinderi moldo-georgiene. „Moldova și Georgia au relații foarte bune,
putem concura doar ale cui vinuri sunt mai bune”, a spus Pavel Filip. Cei doi prim-miniștri au evaluat,
de asemenea, acțiunile de politică externă și măsurile de accelerare a procesului de aderare europeană.
Pentru detalii accesați

Premierul Pavel Filip și președintele Republicii Cipru, Nikos Anastasiades, au stabilit
prioritățile de cooperare

Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu preşedintele
Părțile au examinat posibilitățile de valorificare a potențialului de
investiţiilor cipriote în economia moldovenească. Oficialii
colaborării în domeniile de interes comun, precum: migraţia
justiţia, educaţia şi sănătatea.
Pentru detalii accesați

Republicii Cipru, Nikos Anastasiades.
cooperare economică şi de atragere a
au mai convenit asupra intensificării
forţei de muncă, securitatea socială,

Producătorii din Moldova ar putea exporta fără taxe în Norvegia

Posibilitățile semnării unui Acord de Liber Schimb în cadrul Asociației Europene de Liber Schimb
(EFTA) au fost examinate de premierul Pavel Filip și prim-ministrul Regatului Norvegiei, Erna
Solberg. În acest sens, premierii au convenit asupra organizării unor misiuni ale oamenilor de afaceri
norvegieni în țara noastră. Premierul Pavel Filip a exprimat gratitudine pentru asistenţa tehnică oferită
de Norvegia țării noastre în reformarea sectorului justiţiei, afacerilor interne și combaterea traficului de
fiinţe umane. Premierul Erna Solberg a spus că Norvegia va susține în continuare eforturile Republicii
Moldova de modernizare a țării şi de aliniere la standardele europene.
Pentru detalii accesați
FAO susține Republica Moldova în modernizarea sectorului agricol

Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) va susține în continuare
Republica Moldova în modernizarea sectorului agricol și în dezvoltarea unei agriculturi durabile și
competitive. Despre aceasta au discutat directorul general al FAO, José Graziano da Silva și premierul
Pavel Filip. Prim-ministrul a apreciat suportul oferit de FAO. „Ne dorim să modernizăm agricultura, să
folosim tehnologii performante și aici suportul FAO este foarte important pentru noi”, a subliniat Pavel
Filip. José Graziano da Silva a declarat că țara noastră a fost selectată în calitate de stat prioritar pentru
asistenţa FAO și va beneficia în continuare de sprijin.
Pentru detalii accesați

Oportunitățile investiționale din Moldova, prezentate Consiliului de afaceri pentru înţelegere
internaţională

Oportunitățile investiționale din Republica Moldova au fost discutate în cadrul întrevederii premierului
Pavel Filip cu reprezentanţii Consiliului de afaceri pentru înţelegere internaţională (BCIU). Primministrul a menționat că în ultimii doi ani s-a înregistrat constant o creștere economică, care în
trimestrul II al anului curent a constituit 5,2%, s-a stabilizat situația în sectorul financiar-bancar și au
fost întreprinse acțiunipentru îmbunătățirea climatului de afaceri. Reprezentanții BCIU au apreciat
acţiunile Guvernului şi și-au exprimat interesul de a investi în agricultură, în IT și energie regenerabilă.
Pentru detalii accesați

O companie americană, dispusă să investească în infrastructura Serviciului Vamal

Infrastructura Serviciului Vamal și procesele de scanare la punctele de trecere a frontierei vor fi
modernizate. Compania americană S2 Global s-a arătat interesată să investească în acest sector.
Investitorul străin intenționează să modernizeze procesele de scanare, fapt care va contribui la sporirea
operațiunilor de import/export și la reducerea fenomenului contrabandei în toate cele 10 posturi vamale
din Republica Moldova.
Pentru detalii accesați

Guvernul Republicii Moldova este hotărât să implementeze Agenda de Dezvoltare Durabilă,
centrată pe oameni

Experiența țării noastre în implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă a fost examinată în cadrul
unui eveniment organizat la New York, de Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD). „Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2030” identifică o
viziune modernă de dezvoltare incluzivă și centrată pe oameni. Avem toată determinarea pentru a
realiza angajamentele care derivă din Agenda de Dezvoltare Durabilă”, a menționat Pavel Filip. La
rândul său, administratorul PNUD a confirmat toată deschiderea pentru o colaborare eficientă cu
Republica Moldova, exprimând susținerea deplină pentru dezvoltarea şi modernizarea țării noastre.
Pentru detalii accesați
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