
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada 16 - 22  februarie  2019 

ale Guvernului Republicii Moldova 

A demarat construcția gazoductului Ungheni-Chișinău. Pavel Filip: Facem un al doilea pas 

către securitatea energetică a țării 

 

Cel mai mare proiect de interconectare energetică dintre Republica Moldova și România 
continuă prin prelungirea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău. Lucrările de construcție a 

conductei Ungheni – Chișinău au demarat în prezența prim-ministrului Pavel Filip și a 
vicepremierului român pentru implementarea parteneriatelor strategice, Ana Birchall. Șeful 
Executivului a menționat că proiectul este unul de importanță strategică. După implementarea 

fazei a doua și investiții de 93 milioane de euro, gazoductul Ungheni-Chișinău de 120 de km va 
putea asigura țara noastră cu tot volumul necesar de gaze naturale. 

Pentru detalii accesați 

Întrevedere: Pavel Filip - Ana Birchall: Vom continua proiectele de cooperare bilaterală 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice ale României, Ana Birchall. Oficialii au făcut un schimb de opinii 
privind cooperarea bilaterală în domeniile energetic, de mediu, educațional și cultural. Premierul 

a exprimat recunoștință României pentru suportul constant acordat.  În mod special au fost 
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evidențiate proiectele de interconectare energetică, de reconstrucție a grădinițelor, a edificiilor 
culturale, livrarea microbuzelor școlare, dar și proiectele de mediu. 

Pentru detalii accesați 

  

Premierul Pavel Filip a dispus crearea Celulei pentru asigurarea bunei desfășurări a 

alegerilor parlamentare 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a dispus să fie creată Celula pentru asigurarea bunei desfășurări a 
scrutinului parlamentar din 24 februarie curent. Aceasta va funcționa începând cu deschiderea 

secțiilor de votare și până la prezentarea rezultatelor finale ale scrutinului și va asigura 
implicarea rapidă a instituțiilor statului pentru eliminarea eventualelor deficiențe.  

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip și observatori IRI au făcut un schimb de opinii privind desfășurarea campaniei 

electorale 

 

Prim-ministrul Pavel Filip  a avut o întrevedere cu observatorii din partea Institutului Republican 
Internațional. Părțile au făcut un schimb de opinii privind modul în care se desfășoară campania 

electorală. Premierul Pavel Filip a menționat că autoritățile depun toate eforturile pentru a 
asigura alegeri corecte, transparente, conform tuturor standardelor internaționale. În acest scop, a 

fost invitat și un număr mare de observatori care să monitorizeze desfășurarea scrutinului. 
Totodată, premierul a spus că mizează pe o atitudine corectă și obiectivă din partea 
observatorilor. 

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


Pentru detalii accesați 

  
Din 19 februarie, cetăţenii moldoveni pot călători în Turcia cu buletinul de identitate  

 

Din 19 februarie curent, cetăţenii Republicii Moldova pot călători în Turcia şi cu buletine de 
identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv cele 
biometrice. Posesorii acestor documente sunt scutiţi de obligativitatea deţinerii unei vize pentru a 

intra, ieşi, tranzita şi rămâne temporar pe teritoriul Republicii Turcia până la 90 de zile în 
decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice. 

Pentru detalii accesați 

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