Informații despre cele mai importante decizii din perioada 1 – 8 iunie 2018 ale Guvernului RM
Persoanele care continuă să muncească după ieșirea la pensie vor beneficia de recalcularea pensiei

Persoanele care au lucrat sau continuă să muncească după ce au ieșit la pensie vor primi pensii mai mari.
Recalcularea pensiilor va fi efectuată pe etape, în primul rând – a pensiilor stabilite până la
1 ianuarie 1999. Astfel, de la 1 ianuarie 2019, vor fi recalculate pensiile persoanelor care au realizat un
stagiu de cotizare mai mare de 15 ani, după ce au ieșit la pensie. De recalcularea pensiei anul viitor vor
beneficia aproximativ 2500 de persoane, cu o majorare mai mult decât dublă a pensiei medii – de 2,3 ori,
de la 2048 lei la 4770 lei. De la 1 ianuarie 2020, vor fi revăzute și pensiile celor care au un stagiu de
cotizare mai mic de 15 ani.
Pentru detalii accesați

Programul „Prima Casă” va fi extins pentru mai multe categorii de beneficiari

La programul „Prima Casă” vor putea aplica și tinerii care dețin mai puțin de șase metri pătrați de spațiu
locativ pentru un membru al familiei. Până în prezent erau eligibile doar persoanele care nu au deținut
împreună cu soțul/soția o altă locuință în decurs de un an până la solicitarea creditului. De asemenea,
beneficiari vor putea fi și cei care dețin locuințe în sate, dobândite prin moștenire sau donație, cu excepția
cazurilor în care acestea sunt situate în suburbiile municipiului Chișinău. În acest sens, Guvernul a avizat
pozitiv o inițiativă legislativă ce include mai multe măsuri de îmbunătățire a programului „Prima Casă”.
Pentru detalii accesați
Guvernul solicită o mai mare transparență în formarea prețurilor la carburanți

Deși Guvernul nu are atribuții la formarea prețurilor la carburanți, aceasta fiind prerogativa ANRE,
săptămâna trecută Executivul a cerut Agenției să asigure mai multă transparență și claritate în aplicarea
metodologiei de formare a prețurilor. „Aceste metodologii trebuie să fie atât de clare, încât aceste calcule
să le poată face fiecare cetățean care are acces la cifrele respective, la prețul la țiței, la cursul valutar, ca
să nu lăsăm marjă de interpretare”, a spus premierul. Prim-ministrul a solicitat Ministerului Economiei și
Infrastructurii să facă o analiză a cadrului legal și, dacă este necesară modificarea acestuia, să intervină.
Pentru detalii accesați
Sancțiuni mai dure pentru șoferii care nu cedează trecerea pietonilor

Conducătorii auto care nu cedează trecerea pietonilor şi bicicliştilor vor plăti amenzi mai mari. La prima
abatere șoferii vor achita între 600 și 1200 de lei cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. În prezent, pentru
această încălcare este prevăzută o amendă de până la 300 de lei, cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
Totodată, în timp ce conduc, șoferii nu vor avea dreptul să utilizeze telefoanele mobile sau dispozitive
similare pentru convorbiri telefonice, navigare pe platforme web, fotografiere sau scrierea textelor.
Pentru detalii accesați

Noi prevederi pentru sporirea transparenței acționariatului băncilor

Transparența acționariatului din sectorul bancar va spori, urmare a perfecționării cadrului juridic actual.
În particular, va fi expusă în mod expres derularea și finalitatea procedurilor de anulare, emitere și vânzare
a cotelor de participare în cazul nerespectării cerințelor privind acționariatul în capitalul băncilor.
Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional și urmărește
asigurarea unei mai bune guvernanțe corporative și atragerea investitorilor de calitate în sistemul bancar.
Pentru detalii accesați

Încă 43 de sate vor avea puncte de acces la fibra optică

Încă 43 de localități din Republica Moldova vor avea acces la fibra optică, scop în care vor fi investite 45
milioane de lei. Astfel, toate localitățile din țară vor fi acoperite cu fibră optică. Aceasta și alte prevederi
se conțin în Programul de dezvoltare a rețelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 și în Planul de
acțiunipentru implementarea acestuia. Documentele stabilesc măsurile pentru dezvoltarea rețelelor de
comunicații electronice de generație nouă cu acoperire națională, astfel încât rata de penetrare a serviciilor
respective
să
ajungă
la
nivelul
țărilor
UE.
Pentru detalii accesați

Premierul solicită limitarea aplicării arestului preventiv și o transparență maimare a ședințelor de
judecată

Prim-ministrul Pavel Filip a cerut Ministerului Justiției să promoveze modificări legislative pentru
limitarea aplicării arestului preventiv și pentru asigurarea unei transparențe mai mari a ședințelor de
judecată. Premierul a subliniat că aceste două aspecte provoacă neîncredere în justiție și a solicitat
finalizarea cât mai rapidă a „micii reforme” a justiției, care vizează inclusiv aceste segmente. „Să nu lăsăm
această marjă de interpretare pe seama judecătorului, dar să fie foarte clar scris în cadrul legal când se
aplică această măsură”, a spus Pavel Filip.
Pentru detalii accesați

Republica Moldova - printre liderii INTERPOL la capitolul baze de date și schimb de informații

Probleme ale securității globale și interacțiunea dintre structurile polițienești și Organizația Internațio na lă
de Cooperare a Forțelor de Poliție - INTERPOL, au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip și
președintele INTERPOL, Meng Hongwei. Premierul a accentuat rolul important al organizației în
facilitarea cooperării polițienești transfrontaliere. La rândul său, Meng Hongwei a spus că Republica
Moldova este un membru important al organizației, cu o contribuție semnificativă în crearea bazei de date
și a schimbului de informații, ocupând locul 17 printre țările membre INTERPOL.
Pentru detalii accesați

Calitatea benzinei și motorinei va fi verificată conform normelor europene

Parametrii de calitate ai benzinei și motorinei, atât la importul, cât și la comercializarea acestor produse
la stațiile peco vor fi măsurați potrivit cerințelor europene. În acest sens, Executivul a aprobat modific ăr i
la Legea produselor petroliere, care prevăd stabilirea unui sistem de monitorizare a calității
combustibililor în Republica Moldova în conformitate cu directivele europene. În prezent, în țara noastră
se aplică procedura de certificare a produselor petroliere în baza standardelor SM și GOST, diferite de
cele stabilite în UE.
Pentru detalii accesați

Pavel Filip: Este important să oferim tinerilor posibilitatea să își manifeste cunoștințele într-un
mediu confortabil pentru ei

Premierul Pavel Filip a atras atenția asupra schemei de corupție care vizează cumpărarea examenelor și a
tezelor de licențe, depistată într-o instituție de învățământ. În context, prim-ministrul a solicitat
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să asigure buna organizare a examenelor de bacalaureat și
evaluarea obiectivă a cunoștințelor elevilor: „Le urez succes tuturor celor care vor susține sesiunea de
BAC. Cunoaștem cât de complicată este această perioadă pentru tineri și este important să le oferim
posibilitatea să își manifeste cunoștințele într-un mediu confortabil pentru ei”.
Pentru detalii accesați

SUA reconfirmă sprijinul pentru modernizarea Republicii Moldova

Perspectivele dialogului strategic moldo-american și evoluțiile în cooperarea dintre cele două state au fost
discutate de premierul Pavel Filip și ambasadorul SUA în Republica Moldova, James Pettit. Oficialii șiau exprimat convingerea că schimbul de vizite la nivel înalt și menținerea unei comunicări permanente
imprimă o dinamică ascendentă relațiilor moldo-americane. Prim-ministrul s-a referit la acțiunile
Executivului în realizarea agendei de reforme, iar James Pettit a reconfirmat sprijinul SUA pentru
realizarea programelor de modernizare a țării noastre.
Pentru detalii accesați
Evoluțiile în implementarea Acordului de Asociere RM-UE, discutate de Comisia
Guvernamentală pentru Integrare Europeană

Evoluțiile în realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RMUE, cu accent pe dimensiunea economică şi sectorială, au fost discutate la şedinţa Comisiei
Guvernamentale pentru Integrare Europeană. În context, a fost subliniată importanța extinderii listei
categoriilor de produse de origine animală care pot fi exportate în țările UE, realizării angajamentelor în
domeniul transporturilor și energeticii. De asemenea, au fost discutate evoluțiile în îndeplinirea
condiționalităților
pentru
obținerea
asistenței
macrofinanciare
din
partea
UE.
Pentru detalii accesați

Pavel Filip, la adunarea CNSM: Atunci când vom înțelege că trebuie să fim uniți, vom putea
construi țara în care vrem să trăim

Premierul Pavel Filip a felicitat membrii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, cu prilejul
Zilei sindicalistului. Premierul a subliniat importanța pe care o au sindicatele în societate și implicarea de
care dau dovadă în apărarea intereselor angajaților, menționând că mizează pe continuarea bunei
colaborări cu partenerii sociali ai Executivului – sindicatele și patronatele. „Există doar o singură rețetă:
să nu căutăm justificări, să fim sinceri unii cu alții și atunci când vom înțelege că trebuie să fim uniți, sunt
sigur că împreună vom putea construi țara în care vrem să trăim”, a accentuat premierul.
Pentru detalii accesați
Executivul susține excluderea terminologiei discriminatorii din Constituție

Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă de excludere din articolele 50 și 51 ale Constituție i
Republicii Moldova a cuvintelor „handicapați” şi „handicapate” și substituirea acestora cu termenul „cu
dizabilități”. Prin aceste modificări, prevederile Constituției vor fi ajustate la legislația internațională și
națională care a fost deja modernizată. Acesta este un angajament asumat prin ratificarea Convenţiei ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată în martie 2012.
Pentru detalii accesați

În Moldova va fi creat un sistem informațional de management al deșeurilor

Informațiile despre deșeurile produse și colectate în Republica Moldova vor fi incluse într-un registru
electronic, conceptul căruia a fost aprobat de Executiv. Baza de date privind managementul deșeurilor va
putea fi accesată de către autoritățile publice, întreprinzători și persoane fizice, astfel fiind ușurat schimbul
de informații. Crearea resursei va facilita implementarea Clasificatorului European privind Lista
deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, ceea ce va permite ținerea evidenţei deşeurilor conform unor
coduri stabilite în UE.
Pentru detalii accesați
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