
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  20 - 25  ianuarie  2019 ale 

Guvernului Republicii Moldova 
 

Sportivul Ion Lazarenco, acceptat pentru a fi înaintat la Premiul Nobel. Premierul Pavel 

Filip a depus dosarul candidatului 

 
Candidatura lui Ion Lazarenco, sportivul care a traversat înot, din prima încercare, cele 7 

strâmtori, a fost acceptată pentru a fi înaintată la Premiul Nobel. Actele au fost depuse de 
premierul Pavel Filip, înregistrarea fiind realizată cu succes. Premierul l-a felicitat pe Ion 
Lazarenco pentru realizările obținute, decorându-l cu Diploma de Onoare a Guvernului. „Eu cred 

că faptele dumneavoastră vorbesc de la sine, iar noi suntem obligați să-i apreciem pe cei care 
aduc plusvaloare țării” , a spus prim-ministrul. 

Pentru detalii accesați  

Pentru detalii accesați  
 

Pavel Filip a solicitat serviciilor abilitate mobilizare maximă pentru a face față condițiilor 

meteo nefavorabile  

 
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile în perioada 23-25 ianuarie, prim-ministrul a solicitat 
tuturor serviciilor abilitate mobilizare maximă pentru a acorda ajutorul necesar oamenilor și a 
asigura circulația pe traseele naționale și internaționale, dar și accesul către instituțiile de menire 

socială. Totodată, s-a decis ca în ziua de vineri, 25 ianuarie, școlile și grădinițele din țară să nu 
activeze. ,,Nu este cazul să punem sub risc viața copiilor, pentru că acolo unde este polei, 

drumurile sunt foarte lunecoase”, a spus Pavel Filip. 
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Pentru detalii accesați  
Pentru detalii accesați  
  

Premierul și primarul de Strășeni au convenit asupra unor proiecte de dezvoltare a 

orașului 

 
Prim-ministrul Pavel Filip a discutat cu primarul mun. Strășeni, Valentina Casian, despre 

proiectele de infrastructură, care urmează a fi dezvoltate în localitate. Pavel Filip a inspectat 
șantierul de construcție a unui pod pietonal peste calea ferată din or. Strășeni. Premierul a cerut 
responsabililor să grăbească lucrările de construcție a pasarelei, pentru a nu pune în pericol viața 

oamenilor. În cadrul vizitei, Pavel Filip a inspectat și o porțiune de drum, care duce spre Colegiul 
de Inginerie din Strășeni. Pentru reabilitarea drumului deja au fost alocați bani în buget, iar 

lucrările vor începe  îndată cum condițiile meteo vor permite. ,,Ca să asiguri dezvoltare 
economică, socială, trebuie să creezi nişte lucruri fundamentale, precum - infrastructura. Dacă 
este apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, autoritate cooperantă, imediat se dezvoltă 

localitatea: vin agenţi economici, vin oameni, de aceea, trebuie numaidecât de făcut aceste 
investiţii”, a menționat premierul. 

Pentru detalii accesați  

Pentru video accesați  
 

Premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu Președintele Adunării Parlamentare a OSCE, George 

Tsereteli 

 
Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu Președintele Adunării Parlamentare a  OSCE, 
George Tsereteli. Conflictul transnistrean, măsurile de consolidare a încrederii dintre cele două 

maluri ale Nistrului și alegerile parlamentare au constituit principalele teme de discuție. Pavel 
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Filip a trecut în revistă progresele obținute în soluționarea conflictului transnistrean, prin 
semnarea mai multor decizii protocolare. Oficialii au făcut un schimb de opinii și privind viitorul 
scrutin parlamentar. George Tsereteli a salutat angajamentul ferm al autorităților de a organiza 

alegeri libere, corecte și transparente, respectând toate  standardele internaționale. 

Pentru detalii accesați  
  

Dmitri Voloșin, primul sportiv care a alergat 50 km în condiții extreme, decorat cu 

Diploma de Onoare a Guvernului 

 
Prim-ministrul Pavel Filip s-a întâlnit cu Dmitri Voloșin, primul sportiv care a alergat 50 km în 

condiții extreme la maratonul desfășurat la 14 ianuarie curent, în Yakutia, Rusia. În semn de 
recunoștință pentru performanțele sportivului, premierul l-a decorat cu Diploma de Onoare a 
Guvernului. Pe lângă activitatea sportivă, Dmitri Voloșin este pasionat și de tehnologia 

informației, fiind fondatorul unei companii IT, care se numără printre primii rezidenți ai 
Moldova IT Park. Premierul s-a interesat despre condițiile de activitate în cadrul parcului, 

menționând că Executivul va continua să depună eforturi pentru a spori atractivității pieței IT din 
Republica Moldova. 

Pentru detalii accesați  
 

 

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