
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada 16 – 23  iunie  2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

 

Pavel Filip: Prin rezoluția aprobată ne asigurăm că acest subiect va rămâne pe agenda 

ONU, până când ultimul soldat rus nu va părăsi teritoriul Republicii Moldova 

 

„Prin rezoluția aprobată ne asigurăm că acest subiect va rămâne constant pe agenda Adunării 

Generale ONU, până când ultimul soldat rus nu va părăsi teritoriul Republicii Moldova. Este 

pentru noi un semnal de încredere și solidaritate din partea comunității internaționale. Republica 

Moldova merită să fie tratată cu respect”.  Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul Pavel 

Filip, în cadrul unui briefing de presă susținut în legătură cu aprobarea de către Adunarea 

Generală ONU, a rezoluției privind retragerea trupelor străine de pe teritoriul Republicii 

Moldova.  

 Pentru detalii accesați 

  

Programul „Prima casă 2”: Din 22 iunie pot fi solicitate compensații  

 

Începând cu 22 iunie curent, angajații din serviciul public pot solicita compensarea din partea 

statului a jumătate din creditul luat pentru procurarea locuinței în cadrul Programului „Prima 

casă”. Costul locuinţei nu va depăşi 600 mii de lei, iar suma totală a compensației va fi 

distribuită pentru 25 de ani. Înregistrarea cererilor de acordare a compensaţiilor va fi făcută prin 

intermediul unui registru online, disponibil pe pagina www.primacasa.gov.md. Pentru acordarea 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-r/
http://www.primacasa.gov.md/


compensațiilor în cadrul programului, în bugetul pentru anul 2018 sunt prevăzute 20 milioane de 

lei. 

  

Pentru detalii accesați 

Pentru detalii accesați 

Guvernul susține măsurile pentru asigurarea unui circuit eficient al tichetelor de masă 

 

Executivul susține consolidarea cadrului legal pentru asigurarea unui circuit eficient al tichetelor 

de masă. În acest sens, a fost avizat pozitiv proiectul ce stabilește reguli clare pentru salariați, 

angajatori, operatori și pentru unitățile comerciale sau de alimentație publică, în vederea 

respectării legislației cu privire la tichetele de masă. De asemenea, documentul prevede 

includerea în Codul Contravențional a sancțiunilor pentru abateri precum comercializarea sau 

transmiterea tichetelor altor persoane, micșorarea salariilor angajaților din motiv că aceștia 

primesc tichete de masă ș.a. 

Pentru detalii accesați 

  

Pavel Filip, la ședința comună Guvern - APL, la Fălești: Comunicarea ne va face să 

fim mai uniți și să realizăm împreună obiectivele trasate  

 

Cele mai stringente probleme ale locuitorilor din raionul Fălești și soluțiile pentru depășirea 

acestora au fost discutate în cadrul unei ședințe comune a administrației publice centrale cu 

reprezentanții administrației publice locale din regiune. Pavel Filip a menționat că noul format de 

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


întrevederi, care presupune intervenția consolidată a echipei guvernamentale în fiecare raion al 

țării, va intensifica conlucrarea între APC și APL, sporind, astfel, receptivitatea autorităților la 

nevoile cetățenilor: „Sunt sigur că această comunicare ne va face să fim mai uniți și să ne 

realizăm împreună obiectivele”. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip: Exemplul Estoniei ne face să credem că și țara noastră va definitiva tranziția 

de la un stat post-sovietic la unul cu adevărat european 

 

Relațiile moldo-estoniene, parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul acordat de 

Estonia pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor țării noastre au fost discutate de prim-

ministrul Pavel Filip și prim-ministrul Republicii Estonia, Jüri Ratas. „Exemplul Estoniei ne face 

să credem că și țara noastră poate definitiva, într-o bună zi, tranziția de la un stat post-sovietic la 

un stat cu adevărat european”, a subliniat Pavel Filip. Premierul Jüri Ratas a accentuat că, pe 

lângă conexiunile istorice, Moldova și Estonia au o resursă națională principală – cea umană, iar 

țara sa va continua să susțină proiectele în beneficiul cetățenilor moldoveni. 

Pentru detalii accesați 

Pentru video accesați 

A fost semnat antecontractul care prevede cumpărarea și deetatizarea a 41,09% din 

acțiunile BC „Moldova Agroindbank” SA 

 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-i/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-d/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-h/


Antecontractul privind procurarea de către stat și deetatizarea a 41,09% din acțiunile nou emise 

ale băncii de importanță sistemică „Moldova-Agroindbank” SA între Guvernul Republicii 

Moldova și Consorțiul internațional de investitori (BERD, Invalda INVL, Horizon Capital) a fost 

semnat la 22 iunie curent. Prim-ministrul Pavel Filip a subliniat că decizia este una foarte 

importantă, în condițiile în care unul dintre obiectivele principale ale Guvernului a fost 

stabilizarea sistemului bancar.  

Pentru detalii accesați 

Pentru detalii accesați 

Guvernul va acorda câte 1000 de lei pentru victimele represiunilor politice  

 

Victimele deportărilor staliniste vor fi comemorate, la data de 6 iulie, printr-o serie de activități 

la nivel național. Premierul Pavel Filip a dispus crearea Comitetului organizatoric pentru 

desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării victimelor deportărilor staliniste.  Peste 

8000 de persoane, victime ale represiunilor politice, vor primi câte un ajutor material de 1000 de 

lei, cu 300 de lei mai mult față de anul trecut. În urma deportărilor din anii 1941, 1949 şi 1951, 

au avut de suferit circa 87 de mii de persoane. 

Pentru detalii accesați 

  

Un nou Centru multifuncțional a fost deschis la Fălești 

 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-k/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-u/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-o/


Cel de-al 13-lea Centru multifuncțional al Agenției Servicii Publice a fost inaugurat la Fălești. 

Acesta va permite prestarea celor o mie de servicii publice conform principiului ghișeului unic, 

pentru peste 78 mii de locuitori ai raionului. „Sper ca până în anul 2020 să ajungem la situația 

când cetățenii vor arăta doar buletinul de identitate pentru că în rest toate informațiile se vor 

reține în serviciile de stat. Iar celelalte instituții care au nevoie de aceste informații nu au decât să 

le acceseze”, a spus prim-ministrul, la eveniment. În total, vor fi deschise 38 de Centre 

multifuncționale, 35 în raioane și trei – în capitală. 

  

Pentru detalii accesați 

Protecție sporită pentru medici și lucrătorii medicali. Noi modificări la Codul Penal 

 

Medicii și lucrătorii medicali vor fi mai protejați împotriva agresiunii fizice, psihice și verbale. 

Actele de huliganism săvârșite pe teritoriul sau în incita instituțiilor medicale publice sau private 

vor fi sancționate cu o amendă de până la 67,5 mii de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. 

Respectivele modificări la Codul penal au fost aprobate de Executiv, pentru neadmiterea 

cazurilor de încălcare a drepturilor omului. În ultimii ani, s-au înregistrat mai multe cazuri de 

violență asupra cadrelor medicale, iar recent un medic a fost bătut de către soțul unei paciente 

care a decedat.  

Pentru detalii accesați 

Achizițiile publice vor fi mai simple și mai eficiente 

 

Procesul de achiziții publice va fi simplificat și îmbunătățit, conform normelor europene. Un 

proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice, aprobat de 

Guvern, stabileşte că autoritatea contractantă, înainte de iniţierea procedurii de atribuire, va putea 

organiza consultări ale pieţei. De asemenea, proiectul prevede utilizarea a noi instrumente 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-b/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-n/


electronice în sistemul de achiziţii, actualizarea criteriilor de selectare a câștigătorilor și stabilirea 

a noi tipuri de proceduri de achiziţie. 

Pentru detalii accesați 

  

Programul „Armata Profesionistă”, aprobat de Executiv 

 

Serviciul militar în termen va fi înlocuit cu cel prin contract, iar Armata Națională va deveni una 

profesionistă, bine dotată și capabilă să-şi îndeplinească mai eficient misiunile. Acesta este 

scopul Programului „Armata Profesionistă 2018-2021”, aprobat de Guvern. Procesul de 

transformare a Armatei Naționale se va axa pe două aspecte de importanță majoră – 

îmbunătăţirea calităţii resurselor umane și restructurarea armatei, pentru transformarea acesteia 

într-un angajator atractiv pentru militari şi civili. Trecerea la serviciul militar prin contract se va 

realiza etapizat, în perioada 2018-2021.  

  

Pentru detalii accesați 

Premierul Pavel Filip a avut o întrevedere cu vicepreședintele Gazprom, Valerii Golubev 

 

Asigurarea pieței interne cu gaze naturale, tranzitul acestora, reorganizarea SA „Moldovagaz” 

conform practicilor europene, dar și perspectivele dezvoltării colaborării dintre țara noastră și 

compania „Gazprom”, au fost principalele teme de discuție la întrevederea dintre prim-ministrul 

Pavel Filip și vicepreședintele  SA „Gazprom”, Valerii Golubev. În cadrul discuțiilor, Republica 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-p/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-x/


Moldova a primit asigurări că piața internă va fi avea volumul necesar de gaze naturale pe 

parcursul anului 2019, iar tranzitul acestora va fi efectuat în același mod. 

Pentru detalii accesați 

Premierul Pavel Filip a vizitat fabrica de cablaje din Fălești, unde activează peste 800 de 

angajați 

 

Premierul Pavel Filip a vizitat fabrica Sammy Cablaggi din Fălești, specializată în producția 

cablajelor electrice pentru automobile. Compania activează în Republica Moldova începând cu 

anul 2007 și are peste 800 de angajați. Prim-ministrul a vizitat hala de producție și a vorbit cu 

lucrătorii despre condițiile de muncă și nivelul de salarizare. În cadrul unui dialog cu 

antreprenorii din raionul Fălești, a fost discutată situația mediului de business din regiune, 

impedimentele pe care le întâlnesc întreprinzătorii și posibilitățile de facilitare în continuare a 

activității acestora. 

Pentru detalii accesați 

 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-btrkyn-l-m/
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