
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada 30 iunie – 6  iulie  2018 

ale Guvernului Republicii Moldova  

Victimele deportărilor staliniste, comemorate la Guvern 

 

„Drama deportărilor, chinurile cumplite prin care au trecut acești oameni sunt încă răni deschise, 

dar sunt rănile noastre și fac parte din ceea ce suntem noi astăzi. De aceea, este important să ne 

amintim în fiecare an de acești oameni și de locul pe care îl au în istoria noastră”, a declarat 

Pavel Filip, în cadrul evenimentului de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. Prim-

ministrul a menționat că represiunile politice din iulie 1949 rămân o tragedie a neamului nostru, 

iar felul cum au fost tratați oamenii, condițiile îngrozitoare și chinurile deportaților, provoacă și 

astăzi durere și frică întregului popor. 

Pentru detalii accesați 

  

Pachet social special pentru victimele represiunilor politice  
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Victimele deportărilor staliniste vor beneficia de alocații lunare majorate până la 500 de lei și de 

o serie de facilități suplimentare, începând cu 1septembrie curent. Guvernul a aprobat un pachet 

social special pentru persoanele care au avut de suferit în urma represiunilor politice . Anual, 

acesta vor beneficia de un examen medical profilactic gratuit, precum și de tratament de 

reabilitare la spitalul Guvernului. Totodată, anual, aceste persoane va putea procura bilete de 

tratament la sanatoriu cu o reducere de 3250 lei, ceea ce constituie 50 la sută din costul biletului. 

Pentru detalii accesați 

Banca Mondială a aprobat acordarea a 30 milioane de dolari pentru Republica Moldova 

 

Consiliul de Directori ai Băncii Mondiale a aprobat la 5 iulie curent acordarea unei finanțări în 

valoare de 30 milioane de dolari țării noastre, pentru Operațiunea privind politicile de dezvoltare 

în domeniul guvernanței economice pentru Moldova. Banii vin să susțină eforturile Republicii 

Moldova de asigurare a stabilității macroeconomice și stimulare a creșterii economice. 

„Aprobarea finanțării recunoaște reformele recente, implementate în Moldova”, a declarat Anna 

Akhalkatsi, directorul de țară pentru Moldova al Băncii Mondiale. 

Pentru detalii accesați 

  

168 de ambulanțe noi pentru Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă 

 

Parcul de ambulanțe al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească va fi 

reînnoit cu 168 de ambulanțe, din contul unui împrumut în valoare de 12 milioane de euro, oferit 
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de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. „Aceste ambulanțe vin să îmbunătățească 

sistemul medical, pentru că, nu o singură dată, am vorbit despre necesitatea de a aduce serviciile 

medicale mai aproape de oameni”, a spus premierul Pavel Filip. În anul 2017, Centrul Național 

de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a oferit servicii la circa 870 mii de persoane.  

Pentru detalii accesați 

Prim-ministrul Pavel Filip, în dialog cu Secretarul General al Consiliului Europei, 

Thorbjørn Jagland 

 

Evoluţiile politice curente din Republica Moldova și dialogul dintre țara noastră şi Consiliul 

Europei au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip și Secretarul General al Consiliului 

Europei, Thorbjørn Jagland. Secretarul General Thorbjørn Jagland a reiterat sprijinul acordat 

Republicii Moldova și necesitatea intensificării eforturilor de reformare a sectorului justiției, cu 

accent pe independenţa, imparţialitatea şi integritatea magistraţilor, combaterea spălării banilor şi 

a corupţiei, garantarea proceselor electorale libere şi corecte. 

Pentru detalii accesați 

  

Premierul Pavel Filip a avut o întrevedere cu Johannes Hahn, Comisarul european pentru 

Politica de Vecinătate 
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Prim-ministrul Pavel Filip s-a întâlnit, la Strasbourg, cu Johannes Hahn, Comisarul pentru 

Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri de Extindere. Discuția s-a axat pe stadiul actual al 

relațiilor RM-UE, reformele din sectorul justiției și programele de suport bugetar și de asistență 

pentru țara noastră. Totodată, a fost discutată situația privind invalidarea alegerilor din 

municipiul Chișinău. Prim-ministrul a informat despre crearea unui grup de lucru Guvern-

Parlament, pentru examinarea legislaţiei electorale şi eliminarea lacunelor care au permis crearea 

situaţiei curente. 

Pentru detalii accesați 

Directorul executiv al FMI: Discuțiile cu autoritățile de la Chișinău sunt ușoare, pentru că 

au fost făcut multe eforturi pentru implementarea programului cu FMI 

 

„Este o plăcere să vin în Republica Moldova. Discuțiile cu autoritățile de la Chișinău sunt 

ușoare, pentru că au fost făcute multe eforturi pentru implementarea programului cu FMI”, a 

declarat Directorul executiv al FMI, Anthony De Lannoy, în timpul întrevederii cu prim-

ministrul Pavel Filip. Premierul a exprimat recunoștință FMI pentru alocarea celei de-a treia 

tranșe de finanțare în valoare de 33,75 milioane de dolari: „Mai mult decât aspectul financiar 

sunt importante atitudinea și relația noastră cu FMI”, a spus Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

  

Pavel Filip, la Criuleni: Toate problemele raionului vor fi tratate cu maximă seriozitate și 

vom interveni pentru a le rezolva 
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Determinarea autorităților centrale de a se implica activ în soluționarea problemelor din localități 

a fost reconfirmată în cadrul ședinței comune a membrilor Cabinetului de miniștri cu 

reprezentanții APL din raionul Criuleni. „Pentru a realiza lucruri frumoase pentru cetățeni 

trebuie să ne unim, să aducem critici unde se merită, dar și să rezolvăm prin dialog problemele”, 

a spus premierul. În timpul unei întrevederi cu oamenii de afaceri din regiune, prim-ministrul i-a 

îndemnat să vină cu propuneri pentru facilitarea activității lor. 

Pentru detalii accesați 

Pentru detalii accesați 

Repartizarea locurilor cu finanțare bugetară pentru următorul an de studii, aprobată de 

Executiv 

 

Guvernul a aprobat planurile de pregătire a cadrelor, cu finanțare de la bugetul de stat, în 

instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019. La 

studiile de licență vor fi admise 4906 persoane la 167 de specialități, pentru studiile superioare 

de master vor fi finanțate din buget 2876 de locuri, iar la studii de rezidențiat este prevăzută 

admiterea a 453 de persoane. Pentru studenții străini vor fi rezervate 297 de locuri, inclusiv 255 

– la licență și 42 – la master. 

Pentru detalii accesați 

Premierul Pavel Filip către tineri: Îmbunătățirea calității educației este o prioritate a 

Guvernului 
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Programele guvernamentale pentru tineri și problemele acestora au fost discutate de premierul 

Pavel Filip și tinerii din raionul Criuleni. Prim-ministrul a menționat că autoritățile rămân 

preocupate de sporirea calității serviciilor de care beneficiază inclusiv tinerii, dar și de 

îmbunătățirea calității educației. „Cea mai mare bogăție a țării noastre este capitalul uman, iar 

tinerilor le aparține viitorul țării. Trebuie să punem accent pe educație, astfel încât tinerii să își 

poată desfășura activitatea în industrii cu valoare adăugată înaltă”, a spus premierul.  

Pentru detalii accesați 

  

Militarii care activează prin contract vor beneficia de indemnizații pentru chiria 

locuințelor 

 

Peste o mie de angajați ai Ministerului Apărării, care activează prin contract, vor primi 

indemnizații lunare pentru închirierea spațiului locativ. Pentru a beneficia de compensație, 

militarii vor trebui să dețină contracte pentru chirie și să prezinte dovada că nu au nicio locuință. 

Potrivit proiectului, mărimea compensaţiei nu va depăşi salariul de funcţie. În prezent, la 

Ministerul Apărării sunt înregistrați 1389 de solicitanți ai compensațiilor pentru chirie, dintre 

care 961 activează în municipiul Chișinău și alți 352 – în municipiul Bălți. 

Pentru detalii accesați 

O companie aeriană low cost lansează cinci curse noi spre Europa, din Chișinău 
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Compania low cost Wizz Air mai aduce o aeronavă la Chișinău și lansează cinci curse noi spre 

Europa. Astfel, până la sfârșitul acestui an, vor fi lansate zboruri directe spre orașele 

Memmingen (Germania), Dortmund (Germania), Copenhaga (Danemarca), Paris (Franța) şi 

Bruxelles (Belgia). Odată cu lansarea noilor curse, compania va oferi pasagerilor avia peste 700 

de mii de locuri, spre 13 destinații din opt țări. De asemenea, compania a anunțat că va fi suplinit 

numărul de zboruri pentru cele mai solicitate curse din Chișinău. 

Pentru detalii accesați 

50 de tinere vor fi instruite cum să-și dezvolte o carieră de succes 

 

50 de tinere din toată țara, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, vor beneficia de un program de 

dezvoltare a abilităților de lider și proiectare a carierei, în cadrul celei de-a zecea ediții a Şcolii 

de liderism pentru fete. Școala de vară se desfășoară în cadrul proiectului „Reconceptualizarea 

orientării profesionale şi consilierii în carieră 2”, implementat de către Centrul pentru Educație 

Antreprenorială și Asistență în Afaceri, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul financiar al Agenţiei 

Austriece pentru Dezvoltare. 

Pentru detalii accesați 
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