
Informații despre cele mai importante decizii din perioada 12 – 18 mai  2018  

ale Guvernului Republicii Moldova 

 

Pachetul antialcool la volan: Ți-ai permis, n-ai permis! 

 

Șoferii prinși în stare de ebrietate avansată la volan vor rămâne fără permis pe o perioadă de 4 ani și vor fi obligați să 

muncească în folosul comunității. Ei nu vor mai putea scăpa basma curată, achitând doar amenda. Acestea și alte 

prevederi se conțin în pachetul antialcool, prezentat în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Securitatea 

Circulației Rutiere, în noua componență. „Noi nu vrem să facem bani de pe urma amenzilor aplicate pentru șoferi și 

Ministerul de Interne să bifeze doar numărul de șoferi sancționați. Vrem o abordare sistemică a cauzei problemei”, a 

subliniat Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

  
Programul „Prima casă 2”: Bugetarii vor putea să-și cumpere locuință la jumătate de preț 

 

În cadrul programului „Prima Casă 2”, bugetarii vor putea să-și procure locuințe la jumătate de preț, iar cealaltă jumătate va fi compensată de 

către stat. Premierul a menționat că au fost deja lansate consultările publice pe marginea proiectului și a solicitat Ministe rului Finanțelor să 

asigure informarea cetățenilor și desfășurarea cât mai rapidă a acestora. „Cu cât mai repede o să-l  aprobăm, cu atât mai repede o să 

beneficieze cei care au dorința să-și cumpere o locuință, lucrează nu mai puțin de un an de zile în instituțiile statului și primesc un salariu de 

la bugetul Republicii Moldova”, a precizat Pavel Fil ip. 

Pentru detalii accesați 

Comisarul Corina Crețu: Pașii de reformă pe care Republica Moldova  i-a făcut până acum sunt recunoscuți la 

Bruxelles 
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Inițiativele pentru dezvoltarea regiunilor țării și evoluția relațiilor RM -UE au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip și Comisarul European 

pentru Politica Regională, Corina Creţu. „Pașii de reformă pe care Republica Moldova i -a făcut până acum sunt recunoscuți la Bruxelles”, a 

declarat Corina Crețu. În context, Pavel Filip a reiterat angajamentul ferm al Guvernului pentru realizarea reformelor care să facă ireversibil 

cursul european al țării. „În contextul deciziei unui stat membru de a pleca din Uniunea Europeană - noțiunea este de brexit - noi suntem 

gata să oferim moldin-ul și să fim al 28-lea stat în Uniunea Europeană”, a spus premierul. 

Pentru detalii accesați 

  
Pavel Filip, către producătorii autohtoni: Ajutați-ne să asigurăm, împreună, un mediu de afaceri 

cât mai atractiv 

 

Problemele mediului de afaceri și soluții le pentru acestea au fost discutate la întrevederea premierului Pavel Filip cu reprezentanții ai peste 

40 de producători autohtoni mari. Șeful Executivului a accentuat că dialogul cu mediul de afaceri este cheia succesului în crearea unui climat 

investițional favorabil. „Ajutați -ne să asigurăm, împreună, un mediu de afaceri cât mai atractiv”, a spus Pavel Fil ip. Întreprinzătorii au vorbit 

despre impedimentele în dezvoltarea afacerilor și au venit cu diverse propuneri, iar premierul a precizat că acestea vor fi e xaminate minuțios 

de Consiliul economic, pentru identificarea soluțiilor optime. 

Pentru detalii accesați 

Agricultorii își vor putea iriga mai ușor terenurile 

 

Producătorii agricoli vor obține mai ușor acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor. În acest sens, Guvernul a aprobat un proiect 

de lege care prevede o serie de modificări la unele acte legislative, inclusiv la Legea apelor. „Era o problemă şi o întrebare pe care o ridicau 

agricultorii de fiecare dată când aveam întruniri cu ei. Sper foarte mult cu aceste modificări să rezolvăm această problemă. Să înţeleagă 

toată lumea că lacurile, iazurile din Republica Moldova sunt orientate preponderent şi prioritatea numărul unu este irigarea, apoi creşterea 

peştilor şi tot aşa mai departe”, a spus Pavel Fil ip. 

Pentru detalii accesați 

  
Bugetul asigurărilor sociale și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018, rectificate  
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Guvernul a aprobat modificări la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și la Legea fondurilor asigurării obligatorii d e asistență medicală 

pe anul 2018. Atât veniturile, cât și cheltuieli le bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu 26 milioane 481,3 mii de lei și vor 

constitui 19 miliarde 338 milioane 999,4 mii de lei. Referitor la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, modificările propuse 

prevăd majorarea veniturilor și cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală cu 74 milioane 300 mii de lei, p ână la 6 

miliarde 733 milioane 325,2 mii de lei. 

Pentru detalii accesați 

Compensații în valoare de 16 milioane de lei pentru susținerea proprietarilor de terenuri agricole din raionul 

Dubăsari 

 

Proprietarii terenurilor agricole amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol vor primi compensații pentru pierderile suportate în anii 2017-2018, 

în urma imposibil ității de a-și prelucra loturile de pământ. Mijloacele în valoare totală de circa 16 milioane de lei vor fi alocate din fondul de 

rezervă al Guvernului, sub forma unor plăţi directe, în mărime  de 1229,68 de lei per hectar. Amintim că, în urma negocierilor purtate între 

Chișinău și Tiraspol, accesul agricultorilor la loturile de pământ a fost restabilit pentru un termen de 20 de ani, începând din 1 august curent. 

Pentru detalii accesați 

  
Măsuri sporite pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane  

 

În cadrul unei ședințe cu autorități le responsabile, premierul Pavel Filip a solicitat măsuri sporite pentru prevenirea răspândirii pestei porcine 

africane pe teritoriul Republicii Moldova, în urma apariției unor focare. „Luând în considerare că Moldova este o țară mică, iar pesta porcină 

se răspândește foarte repede, aceasta poate avea consecințe grave pentru economie. Virusul poate afecta industrii întregi - de la creşterea 

porcinelor până la cultivarea furajelor. Vreau să atragem o atenție sporită acestui pericol, să încercăm să izolăm focarele și să ne protejăm la 

maxim” , a conchis premierul. 

Pentru detalii accesați 

Noi măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul polițiștilor  

http://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bndtul-l-u/
http://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bndtul-l-o/
http://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bndtul-l-b/


 

Prevenirea și combaterea corupției în rândul angajaților Ministerului Afacerilor Interne se va face în baza unui nou plan de acțiuni. 

Documentul aprobat de Guvern conține peste 40 de măsuri, între care: verificări inopinate ale angajaților și sancționarea ace stora în caz de 

încălcare a exigențelor de integritate, instruiri de profil pentru angajați, eficientizarea mecanismului de promovare a funcționarilor pe bază de  

merit și de integritate profesională. Totodată, va fi examinată posibilitatea de a presta servicii le  MAI prin intermediul ghișeelor unice și online. 

Pentru detalii accesați 

  
Eliminarea tarifelor la roaming între Moldova și România, discutată de premierul Pavel Filip și ministrul 

Economiei al României 

 

Evoluțiile în implementarea proiectelor de interconectare energetică Republica Moldova-România și posibil itatea eliminării tarifelor la roaming 

între cele două țări au fost examinate de prim -ministrul Pavel Filip și ministrul Economiei al României, Dănuț Andrușca. Accentul principal 

este pus pe realizarea în termene cât mai restrânse a proiectului de prelungire a gazoductului Iași -Ungheni până la Chișinău. În ceea ce 

privește inițiativa de eliminare a tarifelor la roaming, aceasta urmează să fie discutată în cadrul următoarei ședințe comune a Executivelor de 

la Chișinău și București. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, în dialog cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene al României: România este avocatul 

nostru pe platforma europeană 

 

Prim-ministrul Pavel Filip și ministrul delegat pentru Afaceri Europene al României, Victor Negrescu, au discutat despre posibilit ățile de a 

sprij ini în continuare parcursul european al țării noastre, în contextul preluării de către România a președinției la Consiliul UE. „România este 

avocatul și susținătorul Republicii Moldova pe platforma europeană, pentru că este țara care înțelege cel  mai bine realitățile de aici”. 

Priorităţi le care ar putea fi promovate țin de reluarea organizării reuniunilor în formatul Colegiului Comisarilor UE – Cabinetul de miniştri şi în 

cazul Republicii Moldova, precum și organizarea primei şedinţe a Dialogului strategic de nivel înalt RM -UE pe dimensiunea securităţii. 

Pentru detalii accesați 
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3,5 milioane de dolari pentru proiecte în domeniul protecţiei copiilor şi dezv oltării mass -media 

 

Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea unui Amendament la Acordul de Asistenţă privind asigurarea unei guvernări democratice eficient e și responsabile, 

semnat în septembrie2016 la Chişinău, între Guvernul Republicii Moldova şi cel al Statelor Unite ale Americii. Potrivit documentului, SUA va oferi asistență tehnică 

în v aloare de 3,5 milioane de dolari, adiţional la suma totală a f ondurilor de 36,1 milioane de dolari. Banii vor fi folosiți pentru realizarea proiectelor în domeniul 

protecţiei copiilor şi pentru dezvoltarea mass-media independente. 

Pentru detalii accesați 

Premierul Pav el Filip și Comisarul Corina Crețu  au susținut o lecție publică în fața studenților 

 

Premierul Pavel Filip și Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Crețu, au încurajat studenții să beneficieze din plin de proiectele UE pentru a obține 

studii de calitate europeană şi a contribui, în mod direct, la dezvoltarea Republicii Moldova. Apelul a fost făcut în cadrul unei lecții publice la Academia de Studii 

Economice a Moldovei. Discuțiile interactive s-au axat pe agenda europeană a țării noastre, dezvoltarea regională și beneficiile integrării în UE pentru cetățeni, în 

special pentru tineri. „Nu putem privi în viitor fără a veni cu o viziune foarte clară ce trebuie să facem pentru a avea o educație calitativă”, a menționat Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

Orăşelul European 2018, inaugurat la Chișinău 

 

Tradiționalul Orășel European a fost inaugurat la 12 maicurent, în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. La deschiderea evenimentului a participat 

și premierul Pavel Filip, care a vizitat corturile instituțiilor de stat unde au fost expuse informaţii despre proiectele derulate în țara noastră cu sprijinul UE, precum și 

corturile ambasadelor statelor membre ale UE, unde au fost organizate activități de popularizare a culturii și bucătăriei țărilor europene. Caravana europeană va 

merge și în raioanele țării - la Drochia, Ungheni, Hîncești, Comrat, Bălți, Cahul și Soroca.  

Pentru detalii accesați 
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