
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  22 - 28  decembrie 2018 

ale Guvernului Republicii Moldova 

 

Control comun moldo-ucrainean în punctul „Palanca”. Pavel Filip: Acest punct de 

trecere vine în confortul cetățenilor care vor traversa frontiera 

 

Persoanele care vor traversa frontiera moldo-ucraineană prin punctul de trecere „Palanca-

Mayaki-Udobnoie” vor fi supuse unui singur control,  iar timpul de așteptare în vamă se va 
reduce considerabil. Premierul Pavel Filip şi preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, au 
participat la inaugurarea noului punct comun de trecere. „Acest punct de trecere, construit după 

standarde europene, ne aduce mai aproape de Europa și vine, în primul rând, în confortul celor 
care vor traversa frontiera.”, a spus Pavel Filip. La rândul său, Petro Poroşenko a menționat că 

niciodată relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina nu au atins așa nivel ca în ultimii 2-3 ani. 
"Vreau să mulțumesc pentru acesta conducerii Moldovei, în special unui mare prieten al 
Ucrainei, prietenului meu Pavel Filip", a declarat președintele Ucrainei. 

Pentru detalii accesați 

Întrevedere: Pavel Filip-Petro Poroșenko: Termenul de aflare pe teritoriul Ucrainei va fi 

extins pentru transportatorii de mărfuri și pasageri din Republica Moldova 

 

Termenul maxim de 90 de zile, în care transportatorii de mărfuri și pasageri din Republica 
Moldova se puteau afla pe teritoriul Ucrainei, va fi extins. În cadrul întrevederii cu prim-
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ministrul Pavel Filip, președintele Ucrainei Petro Poroșenko a anunțat despre punerea în aplicare, 
în cel mai apropiat timp, a protocolului, care va soluționa problema transportatorilor de mărfuri 

și pasageri. Șeful Executivului a mulțumit oficialului ucrainean pentru eliminarea restricției, 
menționând că la capitolul proiectelor comune statele avansează într-un ritm dinamic, iar 
problemele apărute se rezolvă rapid. Cei doi oficiali au discutat și despre implementarea 

protocolului privind liberalizarea transportului auto și aerian dintre cele două țări. 

Pentru detalii accesați 

Locuințe de serviciu pentru 335 de militari. Pavel Filip: Ne dorim ca militarii să știe că 

acasă familia se află în loc liniștit și cald 

 

335 de familii ale militarilor vor întâmpina sărbătorile de iarnă în noile lor locuințe de serviciu. 

Cheile de la apartamente au fost înmânate de premierul Pavel Filip. „Să vă bucurați de 
apartamentele noi chiar în ajun de sărbătoare. Acasă în primul rând înseamnă familia noastră, dar 
acasă înseamnă și locuința unde se adună această familie”, a spus Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

La frontiera moldo-română vor activa echipe mixte de patrulare  

 

Inspectoratele Generale ale Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova şi al României vor patrula în comun frontiera de stat. Activitatea echipelor 
mixte de patrulare va spori securitatea frontierei de stat moldo-române. Echipele mixte vor activa 

pe o zonă de 10 km de la linia de frontieră pe teritoriului ambelor state. 

Pentru detalii accesați 
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Premierul, colindat de elevii din satul său de baștină: Nu am auzit colinde  mai frumoase 

decât cele de la Pănășești 

 

În ajunul sărbătorilor de iarnă, premierul Pavel Filip a fost colindat de elevii și profesorii 
gimnaziului din satul său de baștină Pănășești și corul bărbătesc de la Mănăstirea Căpriana. „Nu 
am auzit colinde maifrumoase decât cele de la Pănășești”, a spus prim-ministrul, oferind 

colindătorilor colaci şi daruri, în semn de recunoștință pentru atmosfera creată. Șeful 
Executivului a invitat colindătorii să viziteze Casa Guvernului, iar elevii au  ocupat cu plăcere 

fotoliile membrilor Cabinetului de miniștri și au discutat cu premierul despre schimbările 
necesare în domeniul educațional. 

Pentru detalii accesați 

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