Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada 24 – 29 iunie 2018 ale
Guvernului Republicii Moldova
FMI a aprobat o nouă tranșă de finanțare pentru Republica Moldova

Republica Moldova va primi cea de-a treia tranșă de aproape 34 milioane de dolari din partea
Fondului Monetar Internațional, potrivit unei decizii aprobate de Consiliul de Directori Executivi
ai FMI. 22,5 milioane de dolari se află deja în conturile Băncii Naționale a Moldovei. Încă 11,25
milioane de dolari vor ajunge în Republica Moldova săptămâna viitoare. Republica Moldova a
obținut acces la o sumă totală de circa 178,7 milioane de dolari, în cadrul unui acord pe trei ani
cu FMI, aprobat la 7 noiembrie 2016.
Pentru detalii accesați
Premierul Pavel Filip și Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, au reconfirmat
determinarea pentru dezvoltarea dialogului strategic RM -SUA

Principalele direcţii de cooperare moldo-americană şi priorităţile dialogului strategic dintre cele
două țări au fost discutate la Washington, de prim-ministrul Pavel Filip și Secretarul de Stat al
SUA, Mike Pompeo. Oficialii au evaluat situația privind securitatea regională în Europa de Est şi
au evidenţiat importanţa colaborării dintre Republica Moldova şi SUA și a contracarării
riscurilor de imixtiune externă. Șeful Executivului a exprimat gratitudine pentru asistenţa
constantă acordată de SUA, iar Secretarul de Stat al SUA a agreat menținerea unui dialog activ
cu oficialii din Republica Moldova în domeniul securității regionale.
Pentru detalii accesați
Oportunitățile de afaceri în Republica Moldova, examinate la Washington

Oportunitățile investiționale din țara noastră au fost discutate în cadrul mesei rotunde
„Oportunități economice și investiționale în Moldova”, găzduită de Asociația de Afaceri
Americană-Central Europeană, la Washington. Pavel Filip a declarat că angajarea Guvernului în
procesul complex de reforme are menirea să asigure un climat investițional stabil și atractiv
pentru investitorii străini. La o întrevedere a premierului cu Secretarul Adjunct al
Departamentului Comerțului al SUA, Ian Steff, a fost exprimat interesul companiilor americane
pentru explorarea oportunităților în sectorul IT, al infrastructurii, al proprietății intelectuale și al
protecției drepturilor de autor din Republica Moldova
Pentru detalii accesați
Pentru detalii accesați
SUA încurajează Republica Moldova să continue parcursul dezvoltării după modelul
occidental

Procesul de realizare a reformelor democratice în Republica Moldova, pentru fortificarea
parcursului dezvoltării al țării după modelul occidental, a fost analizat în cursul mai multor
întrevederi ale premierului Pavel Filip, la Washington. Prim-ministrul s-a întâlnit cu
congresmenii Pete Olson și David Price, copreşedinţi ai Grupului de sprijin politic pentru
Republica Moldova din cadrul Congresului SUA, dar și cu președintele Comitetului pentru
Afaceri Externe al Camerei Reprezentanţilor a Congresului american, Edward Royce.
Pentru detalii accesați

Pentru detalii accesați
Pavel Filip a participat la o discuție publică privind întărirea parteneriatului moldoamerican, la Institutul Păcii al SUA

Perspectivele de fortificare a parteneriatului moldo-american au fost discutate la un eveniment
public desfășurat la Institutul Păcii al SUA. „Pe fondul provocărilor globale, Republica Moldova
este conştientă de sfidările cărora trebuie să le facă faţă şi îşi asumă pe deplin angajamentul de a
îmbunătăţi performanţele în domeniul bunei guvernări, de a promova libertatea economică, de a
favoriza investiţiile în sănătate şi educaţie”, a spus premierul Pavel Filip. Discuția a purtat un
caracter interactiv, iar participanții la for s-au arătat interesați de realitățile din Republica
Moldova și au adresat numeroase întrebări care vizează situația politică și reformele din țara
noastră.
Pentru detalii accesați
Aspecte ale securității regionale, discutate de Pavel Filip și conducerea Comisiei Helsinki a
SUA

Aspecte privind securitatea regională au fost discutate, la Washington, de premierul Pavel Filip
și conducerea Comisiei SUA pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Comisia Helsinki). Primministrul a exprimat recunoștință pentru susținerea oferită Republicii Moldova în ceea ce
privește integritatea teritorială a țării, fiind remarcată importanţa rezoluţiei prin care Congresul
SUA susține Republica Moldova, Ucraina și Georgia în efortul de integritate teritorială și

suveranitate politică. Oficiali americani au apreciat efortul autorităților de la Chișinău de aliniere
la cele mai bune practici internaționale în materie de luptă cu corupția, apărare și securitate.
Pentru detalii accesați
Dialogul moldo-american în domeniul securității, evaluat la Washington

Evoluția relațiilor moldo-americane în domeniul securității regionale a fost evaluată la
întrevederea dintre prim-ministrul Pavel Filip și conducerea Subcomitetului pentru Europa și
Securitate Regională din cadrul Senatului SUA, Ron Johnson și Chris Murphy. Oficialii
americani au apreciat progresele înregistrate pe dimensiunea transnistreană și au reconfirmat
sprijinul pentru parcursul occidental al Republicii Moldova și pentru implementarea agendei de
reforme. În cadrul unei mese rotunde, organizată de către Consiliul Atlantic, Damon Wilson,
Pavel Filip a accentuat necesitatea unui leadership puternic al SUA în asigurarea securităţii în
regiune.
Pentru detalii accesați
Pentru detalii accesați
Angajații MAI cu statut special vor primi compensații financiare pentru închirierea
locuințelor

Funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor primi
compensații bănești pentru închirierea sau subînchirierea spaţiului locativ, potrivit unui
regulament aprobat de Guvern. Beneficiarii acestui proiect de lege sunt funcționarii cu statut
special din cadrul MAI care nu sunt asigurați cu spațiu locativ, inclusiv cămin, la locul de muncă

și care au locul permanent de trai situat la o distanță de peste 30 km de la locul de muncă. Suma
compensației va acoperi costul chiriei locuinței, prevăzut în contractul de închiriere, însă nu va
putea depăși salariul de funcție al angajaților.
Pentru detalii accesați
Premierul solicită îmbunătățiri ale legislației electorale, pentru a nu admite derapaje de la
procesul electoral

Pavel Filip a solicitat Ministerului Justiției să efectueze o analiză a cadrului legislativ în baza
căruia au fost luate deciziile de invalidare a alegerilor din municipiul Chișinău și să elaboreze
propuneri de îmbunătățire a acestuia, pentru a nu permite derapaje de la procesul electoral.
„Vreau să înțelegem mai bine ce din legislația electorală este ok, ce nu este bine, ce a dus la
calificarea acțiunilor de agitație electorală și să vedem, în general, dacă unele prevederi trebuie
sau nu să existe în lege”, a accentuat premierul.
Pentru detalii accesați
Ultimul lot de pesticide colectate în cadrul proiectului NATO a fost evacuat de pe teritoriul
Republicii Moldova

31 de tone de pesticide colectate din raioanele Sîngerei, Drochia, Edineț și municipiul Bălți au
fost evacuate de la depozitul din satul Alexăndreni, raionul Sîngerei. Este ultimul lot din cele
1269 de tone de substanțe chimice adunate și transportate pentru distrugere în Polonia, în cadrul

proiectului NATO - Parteneriat pentru Pace. Valoarea totală a proiectului a fost de 2,2 milioane
de euro. „Mă bucur că după ziua de astăzi țara noastră devine o zonă mai sigură în regiune, nu
doar un consumator, ci și un furnizor de securitate”, a spus prim-ministrul Pavel Filip, la
evenimentul de încheiere a proiectului.
Pentru detalii accesați
Despăgubiri în sumă de 5,48 milioane de lei pentru victimele represiunilor politice

63 de persoane din diferite raioane ale țării, inclusiv UTA Găgăuzia, victime ale represiunilor
politice, care și-au pierdut bunurile în urma naționalizării sau confiscării lor, vor obține ajutor
financiar sub formă de compensaţie pentru recuperarea valorii acestora. O decizie în acest sens a
fost aprobată astăzi de Executiv. Pentru achitarea compensațiilor din bugetul de stat vor fi
alocate 5,48 milioane de lei.În total, pentru anul 2018, în bugetul de stat sunt aprobate mijloace
financiare în sumă de 7,5 milioane de lei în acest scop.
Pentru detalii accesați
Toate taberele de copii din țară vor fi verificate, după cazurile de intoxicație de la Taraclia

Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat investigarea cazurilor de intoxicație în masă de la o tabără
de copii din orașul Taraclia și a dispus, de urgență, crearea unui grup de lucru, sub egida
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care ar urma să stabilească circumstanțele
care au determinat apariția cazurilor de intoxicație, dar și persoanele responsabile. De asemenea,
grupul de lucru urmează să verifice toate taberele de odihnă pentru copii, pentru a nu admite

cazuri similare. Între timp, tabăra unde se odihneau 98 de copii a fost închisă, toți copiii fiind
trimiși acasă.
Pentru detalii accesați

