
Informații despre cele mai importante decizii din perioada 31 martie – 6 aprilie 2018 

ale Guvernului Republicii Moldova 

Salariile angajaților instituțiilor medicale publice vor fi majorate cu 4,1%, începând cu 

1 aprilie curent 

 
Salariile lunare de funcție ale angajaților instituțiilor medicale publice vor fi indexate cu 4,1% de la 
1 aprilie curent. De creșteri vor beneficia atât personalul medical (medici, asistenți medicali, 
infirmieri), cât și personalul administrativ-gospodăresc, funcţionarii administrativi și personalul de 

conducere. Prin aplicarea majorărilor se urmărește asigurarea sistemului medical cu cadrele necesare, 
motivarea și menținerea tinerilor specialişti şi a personalului cu  experienţă și sporirea calității 

asistenței medicale.  
Pentru detalii accesați 
 

Guvernul a aprobat crearea Agenţiei de Investiţii 

 
Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre privind crearea Agenţiei de Investiţii, prin fuziunea 

Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova și a Agenţiei 
Turismului. Noua entitate va fi subordonată direct Guvernului și are misiunea de a contribui la 
creşterea economică prin sporirea nivelului investițiilor străine, majorarea volumului exporturilor și 

dezvoltarea turismului. Efectivul- limită al autorității este stabilit în număr de 30 de unităţi.  
Pentru detalii accesați 

 
BERD și Banca Transilvania vor continua să facă investiții în Republica Moldova 

 
În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții conducerii BERD și ai Băncii Transilvania, premierul Pavel 

Filip a salutat venirea acestor importanți investitori pe piața autohtonă și i-a asigurat de toată 
deschiderea Guvernului. „Este inclusiv rezultatul eforturilor depuse de Guvern pentru stabilizarea 
situației în sectorul bancar și constituie un semnal încurajator și pentru alți potențiali investitori”, a 

notat Pavel Filip. La rândul lor, reprezentanții instituțiilor financiare au menționat buna colaborare cu 
echipa ministerului Finanțelor și a Băncii Naționale a Moldovei, reafirmând angajamentul de a face 

investiții în economia Republicii Moldova.  
Pentru detalii accesați 

http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-r/
http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-y/
http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-j/


 
Cetățenii străini vor obține mai simplu vize pentru Republica Moldova 

 
În scopul creșterii atractivității investiționale a țării noastre, Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede 
simplificarea procedurii de obținere a vizei de către cetățenii străini. Lista statelor ai căror cetățeni 
necesită invitații pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova a fost revizuită până la 38 de 

state, față de 85 anterior. „Dacă ne dorim să promovăm atractivitatea investițională și turistică a 
Republicii Moldova, trebuie să deschidem țara noastră pentru cei care vor să ne viziteze”, a declarat, în 

context, prim-ministrul Pavel Filip. 
Pentru detalii accesați 
 

Noi măsuri pentru promovarea ocupării forței de muncă  

 
Executivul promovează noi măsuri de îmbunătățire a situației de pe piața muncii, în particular pentru a 

preveni şi reduce şomajul, a majora rata de ocupare și pentru formarea profesională a celor neangajați 
în conformitate cu cerințele pieței muncii. În scopul facilitării integrării în câmp ul muncii, sunt 

prevăzute acțiuni precum ghidarea în carieră, introducerea instruirii la locul de muncă, stagierea 
profesională. Proiectul mai prevede subvenționarea locurilor de muncă destinate persoanelor expuse 
riscului de excluziune socială și persoanelor cu dizabilitaţi.  

Pentru detalii accesați 
  

Moldova se aliniază la standardele UE privind controlul calității fructelor şi legumelor proaspete  

 
Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerinţele de 
calitate pentru fructe şi legume proaspete. Proiectul reglementează modul de organizare şi  desfăşurare 

a controalelor și va contribui la conformarea la standardele de calitate comunitare. Aceasta va acorda 
Republicii Moldova posibilitatea de a solicita Comisiei UE includerea în Lista ţărilor terţe ale căror 
controale de conformitate sunt recunoscute ca fiind echivalente cu cerinţele UE.  

Pentru detalii accesați 
 

Procedura de transmitere a bunurilor care aparțin APL va fi simplificată  

http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-h/
http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-k/
http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-u/


 
Autoritățile publice locale vor putea încheia acte de dispoziție, de exemplu de transmitere în arendă sau 
locațiune a bunurilor care aparțin administrațiilor publice locale (cum ar fi spitale, școli, oficii ale 

Serviciului Stare Civilă) către subiecții de drept public, fără organizarea licitațiilor. În acest sens, 
Guvernul a aprobat modificări și completări la Legea privind administrația publică locală, prin care va 

fi simplificată procedura menționată.  
Pentru detalii accesați 
  

Elveţia a elaborat o nouă Strategie de Cooperare cu Republica Moldova pentru anii 2018-2021 

 
Republica Moldova va beneficia de asistenţă tehnică în valoare de 50,9 de milioane de franci elveţieni, 
în cadrul noii Strategii de Cooperare între Elveţia şi Republica Moldova pentru anii 2018-2021. Potrivit 

lui Simone Giger, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, vor fi 
implementate proiecte în domeniul sănătății publice, aprovizionării cu apă potabilă, migrației și 

dezvoltării. 
Pentru detalii accesați 
 

Republica Moldova va intensifica relațiile economice cu Emiratele Arabe Unite  

 
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite vor dezvolta cooperarea economică și tehnică, în baza 

unui Acord semnat între Guvernele celor două state. Documentul prevede crearea Comisiei economice 
mixte moldo-emirateză, informarea oamenilor de afaceri despre oportunitățile de cooperare, legislația și 

programele economice existente în cele două țări. Totodată, va fi încurajată participarea 
întreprinzătorilor la târguri, expoziții și alte evenimente de promovare.  
Pentru detalii accesați 

 
18 proiecte ale diasporei vor fi finanțate în cadrul programului Diaspora Engagement Hub 

 
În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Programului guvernamental de granturi tematice 
Diaspora Engagement Hub (DEH), au fost desemnate câștigătoare 18 proiecte din cele 26 dosare 

recepționate. Acestea vor fi realizate pentru stabilirea parteneriatelor tematice regionale, pentru 
abilitarea femeilor din diasporă și pentru reîntoarcerea profesională a diasporei. Scopul programului 
este de a valorifica capitalul uman al diasporei și de a susține moldovenii din străinătate în 

implementarea ideilor acestora în Republica Moldova.  
Pentru detalii accesați 

http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-o/
http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-b/
http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-n/
http://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ohtjihy-l-p/

