
Informații despre cele mai importante decizii ale Guvernului Republicii Moldova 

din perioada 19 – 25  mai  2018 

Pachetul antialcool, aprobat de Executiv: sancțiuni mai dure pentru șoferii în stare de 

ebrietate 

 

Pedepsele pentru șoferii care urcă băuți la volan vor fi înăsprite, după ce Guvernul a aprobat o 

serie de modificări legislative privind sancțiunile pentru conducerea automobilelor în stare de 
ebrietate. Șoferii care vor fi prinși băuți la volan vor rămâne imediat fără permisul de conducere 

pentru o perioadă de la 6 luni – în cazul primei abateri și până la 3 ani – în cazul abaterii 
repetate. Totodată, a fost anulat permisul provizoriu. Pentru cei care sunt depistați în stare de 
ebrietate alcoolică cu grad avansat, sancțiunile vor fi mai dure – permisul acestora va fi anulat 

pentru 4 ani. 

                                                        Pentru detalii accesați 

  
Controlul comun moldo-ucrainean se extinde încă în două puncte de trecere  

 

Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană se extinde încă în două puncte de trecere pe 

segmentul transnistrean – în punctul rutier „Goianul Nou-Platonovo” și în punctul feroviar 
„Novosaviţcaia-Cuciurgan”. În ambele controlul comun va fi realizat pe teritoriul Ucrainei, după 

principiul „o singură oprire – un singur ghişeu”. În prezent, controlul comun se aplică la șase 
puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul transnistrean - la 
„Pervomaisk-Cuciurgan”. Republica Moldova și Ucraina au la frontieră 67 de puncte comune de 

trecere, dintre care 25 sunt pe segmentul transnistrean. 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-r/


                                                 Pentru detalii accesați 

Peste 700 de locuri de muncă și 4 milioane de euro investiți, la o nouă fabrică de textile din 

Bălți 

 

Peste 700 de locuri de muncă au fost create la fabrica de confecții „Molltex-grup”, inaugurată 
astăzi în Parcul Industrial „Răut” din municipiul Bălți. Noua întreprindere este o investiție de 4 

milioane de euro și face parte din grupul român „Ostazar” „Fiecare fabrică deschisă înseamnă că 
investitorii găsesc aici un mediu de afaceri predictibil, în care cu plăcere poți să-ți lansezi un 

business”, a spus Pavel Filip. Investitorul planifică extinderea companiei și în orașul Dondușeni. 
Cea de-a doua fabrică, cu o capacitate de aproximativ 1000 de locuri de muncă, urmează a fi 
deschisă în luna iulie curent. 

                                                Pentru detalii accesați 

  

Drumul din satul Drăguşeni, raionul Străşeni, reabilitat în cadrul programului „Drumuri 

bune pentru Moldova” 

 

Premierul Pavel Filip a inspectat șantierul de construcție a drumului din satul Drăguşeni, comuna 

Rădeni, raionul Străşeni, reabilitat în cadrul programului „Drumuri bune pentru Moldova”. 
Drumul este reparat capital pe o lungime de 750 metri, valoarea lucrărilor fiind de aproximativ 

1,9 milioane de lei. Reconstrucția a durat zece zile și a fost finalizată la data de 25  mai curent. 
„Sunt mulțumit de calitatea lucrărilor, dar și de viteza cu care se efectuează acestea. Calitatea 
drumurilor este asigurată de către agenții noștri economici. Astfel, în baza investițiilor pe care le 

facem în drumuri oferim și locuri de muncă cetățenilor noștri” , a menționat Pavel Filip.  

                                                 Pentru detalii accesați 

 

Tinerii fermieri vor primi în avans subvenții pentru a-și lansa afacerile 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-y/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-j/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-t/


 

Tinerii fermieri și femeile care înfiinţează, pentru prima dată, o afacere în domeniul 
agroalimentar vor primi în avans subvenţii de la stat. În anul curent, autoritățile vor aloca în acest 
scop 45 milioane de lei. Agricultorii vor putea beneficia o singură dată de acest sprijin financiar, 

valoarea căruia va fi de cel mult 650 mii de lei. Subvenția va fi oferită în două tranşe: prima 
parte va constitui 75% și va fi acordată în momentul semnării contractului, iar cea de-a doua  - 

25% și va fi transferată odată cu lansarea afacerii, termen care nu poate depăşi doi ani. 

                                                         Pentru detalii accesați 

  

Economii de 12 milioane de dolari anual pentru mediul de afaceri, urmare a reformei 

actelor permisive 

 

Reforma actelor permisive, pe care Guvernul a promovat-o pe parcursul anului trecut, a adus 
oamenilor de afaceri economii de peste 12 milioane de dolari anual. Concluzia aparține 

experților Corporației Financiare Internaționale din cadrul Grupului Băncii Mondiale. 
Economiile au loc atât datorită reducerii numărului de acte permisive, cât și simplificării 
procedurilor de eliberare a acestora. Până la reformă, reprezentanții mediului de afaceri cheltuiau 

excesiv pentru obținerea a 416 acte permisive, în timp ce astăzi există doar 152 de acte 
permisive. 

                                                            Pentru detalii accesați 

Conceptul soluției informatice pentru implementarea ghișeului unic, aprobat de Guvern 

 

Cabinetul de miniștri a aprobat Conceptul Sistemului informațional automatizat de gestionare și 

eliberare a actelor permisive, care va servi drept bază pentru implementarea ghișeului unic. Prin 
intermediul acestui sistem, întreprinzătorii vor putea depune online cererile și achita taxele 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-i/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-d/


pentru obținerea actelor permisive, vor putea afla toate informațiile necesare, precum și semna 
electronic documentele. Astfel, soluția digitală va facilita procesul de eliberare a actelor 
permisive atât pentru antreprenori, cât şi pentru autorităţile publice emitente, care vor putea face 

schimb de documente și informații. 

Pentru detalii accesați 

  
Pavel Filip: Dorim să creăm un model economic bazat pe import de investiții și export de 

produse 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a participat la Adunarea generală a Confederației Naționale a 
Patronatului din Republica Moldova - eveniment care a reunit peste o sută de reprezentanți ai 

mediului de business. Prim-ministrul a vorbit oamenilor de afaceri despre prioritățile actuale ale 
Guvernului, care le vor favoriza și mai mult activitatea, dar și despre direcțiile în care mai sunt 
necesare eforturi. „Modelul economic bazat pe export de oameni și import de produse, pe 

consum nu este unul care va duce la dezvoltarea țării. De aceea, reformele sunt orientate spre 
crearea unul alt model, bazat pe import de investiții și export de produse”, a accentuat Pavel 

Filip. 

Pentru detalii accesați 

Executivul înăsprește cadrul legal privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 

 

Cabinetul de miniștri a aprobat modificări și completări la Legea cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor. Proiectul face parte din așa-numita „mica reformă” a justiției și este 
o condiționalitate pentru asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea UE. 

Totodată, a fost aprobată instituirea unor proceduri transparente, bazate pe merite, la selecția 
candidaților la funcția de judecător. „Vorbim şi despre procedura disciplinară, şi despre intrarea 

în sistem - lucruri care sunt sigur că îi va responsabiliza pe judecători. Judecătorii trebuie să fie 
nu doar independenţi, dar şi responsabili”, a subliniat Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

  

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-h/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-k/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-u/


Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova nu vor mai achita taxe pentru a 

tranzita Ucraina 

                                                     

Guvernul a aprobat două hotărâri privind liberalizarea transportului auto și aerian între Republica 
Moldova și Ucraina. Transportul internațional de mărfuri în regim bilateral și în tranzit, pentru 
autovehiculele care corespund normelor EURO III şi mai sus, va fi efectuat fără autorizații 

pentru transport internațional. De asemenea, va fi dezvoltată și colaborarea în domeniul aviatic, 
fiind urmărită sporirea nivelului de competiţie pe piaţa serviciilor aeriene și, respectiv – 

îmbunătățirea calității serviciilor şi reducerea preţurilor la biletele de avion. 

                                                    Pentru detalii accesați 

3,7 milioane de lei pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale  

                                                      

În cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, s-a decis alocarea a peste 3,7 milioane 
de lei pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale. Premierul Pavel Filip a solicitat 

verificarea repetată a informației privind cheltuielile suportate, pentru a exclude utilizarea 
irațională a banilor publici. „Prioritatea numărul unu este să avem grijă de oameni și să îi ajutăm 
în situațiile dificile în care se pomenesc, urmare a calamităților naturale. Totodată, acest sprijin 

reprezintă banul public, care trebuie cheltuit corect și rațional”, a subliniat Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

Noi măsuri pentru sporirea siguranţei online a copiilor 

 

Furnizorii de servicii de acces la Internet vor fi obligați să ofere utilizatorilor posibilitatea de 

instalare a aplicațiilor de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor. 
Părinții vor putea descărca aceste aplicații, protejând copiii în mediul virtual. Totodată, operatorii 
vor crea pe paginile lor web compartimente speciale dedicate informațiilor privind siguranța 

online, potrivit unor modificări legislative aprobate de Guvern. În prezent, unii furnizori de 
servicii Internet din țara noastră asigură deja, la solicitarea abonaților, accesul la aplicaţii care 

protejează copiii în spațiul online. 

Pentru detalii accesați 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-o/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-b/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bfdtkd-l-n/

