
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  2 - 8  februarie  2019 

ale Guvernului Republicii Moldova 

Punctul Palanca este deschis pentru toate categoriile de transport 

 

Din 5 februarie curent, toate categoriile de vehicule pot traversa punctul comun de trecere a 
frontierei de stat Palanca, unica condiție este ca acestea să nu transporte produse alcoolice, din 

tutun și mărfuri supuse controlului veterinar și fito-sanitar. Până acum, circulația era permisă 
doar pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone și o capacitate de până la 22 de locuri. Postul 

de la Palanca a fost construit în cadrul unui proiect implementat de PNUD Moldova,   în valoare 
de 6,18 milioane de euro, dintre care 4,5 milioane au fost alocate de Uniunea Europeană, iar 1 ,68 
milioane de euro a fost contribuția Guvernului Republicii Moldova. 

Pentru detalii accesați 

Premierul Pavel Filip a solicitat să fie acordat tot suportul necesar persoanelor care au 

avut de suferit în urma accidentului de la Vinița 

 

Guvernul va acoperi integral cheltuielile pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova 

decedați în accidentul rutier produs în noaptea zilei de 8 februarie, în apropierea regiunii Vinița, 
Ucraina. În urma impactului, 3 cetățeni moldoveni au murit, iar 4 persoane au suferit diverse 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-nuljjtk-l-r/


traumatisme. Premierul a transmis condoleanțe rudelor persoanelor decedate și a cerut 

structurilor responsabile să ofere tot suportul necesar celor aflați în dificultate și familiilor 
acestora. În acest scop, Pavel Filip a dispus crearea Celulei de Criză care va monitoriza situația.  

Pentru detalii accesați 

  

Moldova IT Park, la un an de activitate: 346 de rezidenți și venituri de aproape 2 miliarde 

de lei 

 

 

346 de companii autohtone și străine din domeniul tehnologei informației au aderat în anul 2018 

la primul parc IT din țara noastră, creat la inițiativa premierului Pavel Filip. Conform rezultatelor 
preliminare, în anul precedent, venitul din vânzări a ajuns la aproape 2  miliarde de lei. „Pentru 

Republica Moldova domeniul IT este unul de perspectivă. Fiind  o țară mică, nu trebuie să 
producem doar brațe de muncă, trebuie să pregătim specialiști pentru industrii cu valoare 
adăugată înaltă”, a spus Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

 

Republica Moldova a urcat opt poziții în clasamentul mondial al libertății economice  

 

Republica Moldova ocupă locul 97 din 180 de țări incluse în clasamentul elaborat de Fundaţia 
americană Heritage şi revista The Wall Street Journal, care evaluează gradul de deschidere a 

economiilor naționale. Potrivit raportului „2019 Index of Economic Freedom” (Indicele 
Libertăţii Economice), țara noastră a urcat opt poziții în clasamentul mondial, înregistrând un 
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scor de 59,1 puncte din 100 și se apropie tot mai mult de țările cu economii ,,moderat libere”. În 

ultimul trei ani, Republica Moldova a urcat 20 poziții și și-a îmbunătățit performanța cu aproape 
două puncte. 

Pentru detalii accesați 

  

Pentru detalii accesați 

Peste 5500 de familii au primit setul pentru nou-născuți, în cadrul programului „O nouă 

viață” 

 

În doar două luni de la lansarea Programului guvernamental „O nouă viață”, peste 5500 de 
familii din întreaga țară au primit setul de articole pentru nou-născuți. Proiectul este implementat 

atât în maternitățile de stat, cât şi în cele private și acoperă o parte din cheltuielile familiilor 
tinere la nașterea copiilor. „Este un proiect care vine în sprijinul familiilor din Moldova. Noi am 

reușit majorarea indemnizației unice la nașterea copilului până la 6300 de lei. Luând în 
considerație și acest proiect, se adaugă încă 2000 de lei - costul unei cutii”, a spus prim-ministrul 
Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 
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