Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada 7 – 13 iulie 2018 ale
Guvernului Republicii Moldova
Salarii mai mari pentru cadrele didactice, începând cu 1 septembrie 2018

Profesorii vor primi salarii mai mari, începând cu 1 septembrie curent. Salariul de funcție al
cadrelor didactice și al personalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de
la buget va fi indexat cu 8%. În urma modificărilor propuse, salariul de funcție al unui rector va
spori până la 6460 lei, iar al unui profesor universitar – până la 4840 lei. Cu 325 de lei sa va
majora salariul conferențiarilor universitari, iar cel al lectorilor va crește cu circa 300 de lei.
După același algoritm vor fi majorate salariile angajaților din învățământul general și profesional
tehnic.
Pentru detalii accesați
Ghișeul unic pentru actele permisive a fost lansat: primele 29 de acte pot fi solicitate online

Din 9 iulie curent, întreprinzătorii pot solicita online 29 de acte permisive din cele 150, prin
intermediul ghișeului unic de eliberare și gestionare a actelor permisive. Noua soluție digitală,
lansată cu suportul Băncii Mondiale, va spori eficiența și operativitatea în acordarea serviciilor
businessului, va contribui la combaterea corupției și va genera anual economii de 60 de milioane
de lei pentru antreprenori.
Pentru detalii accesați

93 de familii din raionul Nisporeni vor fi asigurate cu locuințe sociale

93 de apartamente sociale au fost date în folosință în oraşul Nisporeni. Acestea vor fi oferite
familiilor cu mulți copii, tinerilor funcționari publici şi persoanelor cu dizabilități. Prim-ministrul
Pavel Filip a participat la inaugurarea complexului locativ şi a înmânat cheile de la apartamente
primilor locatari. „Noi vă oferim o casă, iar dvs. trebuie să o transformați în „acasă”. Să vă
simțiți fericiți aici, acasă, alături de familii. Efortul pe care îl depunem la Guvern este orientat
pentru a vă asigura o viață mai bună”, a spus Pavel Filip.
Pentru detalii accesați
170 de ambulanțe noi pentru Republica Moldova

Premierul Pavel Filip și viceguvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, Rosa
María Sánchez-Yebra Alonso, au semnat Acordul de împrumut în valoare de 12 milioane de
euro, pentru procurarea a 170 de ambulanțe noi destinate Centrului Naţional de Asistenţă
Medicală Urgentă Prespitalicească. „Aceste 12 milioane de euro înseamnă vindecarea sistemului
de sănătate, servicii de calitate pentru cetățeni, dar și o recunoaștere și susținere în demersul
nostru de însănătoșire a Republicii Moldova”, a menționat premierul.
Pentru detalii accesați
Premierul solicită investigarea de urgență a acuzațiilor privind punerea unor diagnostice
greșite copiilor

În contextul sesizărilor privind punerea unor diagnostice incorecte copiilor în spitalele
municipale, premierul Pavel Filip a solicitat acțiuni prompte din partea Ministerului Sănătății și a
Centrului Național Anticorupție. „Nu vreau să așteptăm investigațiile și analizele Comisiei create
în acest scop, ci să vă adresați la CNA, la Procuratură, astfel încât să vină ei cu o claritate pentru
că, dacă s-au făcut asemenea declarații, se cunosc care sunt aceste cazuri, care sunt aceste nume
care ipotetic ar fi putut să facă asemenea încălcări”, a spus premierul.
Pentru detalii accesați
BERD și BEI vor sprijini interconectarea la rețeaua electroenergetică din România

Cabinetul de miniștri a aprobat ratificarea a două Acorduri de împrumut pentru interconectarea
rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România. Împrumuturile de la Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții sunt în valoare de
câte 80 de milioane de euro fiecare. Costul estimativ al proiectului este de 270 milioane de euro,
iar pe lângă BERD și BEI, la realizare acestuia vor contribui Banca Mondială – 70 de milioane
de euro și UE – 40 de milioane de euro.
Pentru detalii accesați

Pavel Filip, la Leova: Nu am venit să ne lăudăm, am venit să discutăm problemele din
teritoriu

Premierul Pavel Filip a îndemnat reprezentanții APL din raionul Leova să vină cu inițiative care
să îmbunătățească viața oamenilor din localități, asigurându-i de suportul administrației publice
centrale în implementarea acestora. „Noi nu am venit să ne lăudam, am venit sa discutăm
problemele din teritoriu. Aceasta este poziția Guvernului: ne concentrăm pe probleme, să vorbim
despre ele și să identificăm soluții”, a spus premierul. În cadrul unei întâlniri cu oamenii de
afaceri, premierul a apreciat diversitatea afacerilor dezvoltate în raion și a reiterat că eforturile
Guvernului sunt orientate spre îmbunătăţirea climatului investiţional în ţară.
Pentru detalii accesați
Sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, examinat la Guvern

Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost examinat la
Guvern. Trecerea la sistemul unitar va reduce numărul de acte normative care stabilesc condițiile
de salarizare, la bază fiind o singură lege. Astfel, va fi asigurat un sistem de salarizare
transparent, echitabil, simplu de calculat și de gestionat, care va remunera performanța
angajaților. Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat ca proiectul de lege să fie definitivat într-un
timp restrâns, după care să fie propus pentru consultări publice.
Pentru detalii accesați

Pavel Filip: Diplomația noastră trebuie să fie proactivă, să promoveze interesele Republicii
Moldova și oportunitățile investiționale

Premierul Pavel Filip a participat la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova. Discuțiile au
vizat prioritățile politicii externe, evoluțiile curente din țara noastră și necesitatea de a îmbunătăți
comunicarea pe plan extern. „Obiectivul nostru este ca cetățenii, în urma activității noastre ca
Guvern și a dvs. ca reprezentanți ai Guvernului peste hotare, să trăiască mai bine. Și nu în zadar
am ales vectorul european, acesta este singurul nostru plan și ne dorim, în primul rând, să
preluăm principiile, abordările și valorile europene”, a spus Pavel Filip.
Pentru detalii accesați

Pavel Filip a vizitat șantierul de construcție a apeductului Leova-Iargara, care va asigura
cu apă 28 de localități

În cadrul vizitei în raionul Leova, premierul Pavel Filip a vizitat șantierul de construcție a
apeductului magistral Leova-Iargara, care va aproviziona cu apă 28 localități. Proiectul, în
valoare de circa 61 milioane de lei, va contribui la modernizarea serviciilor de aprovizionare cu
apă potabilă, prevenirea poluării mediului, precum și la reducerea riscurilor pentru sănătatea
populației. În total, de acces la servicii moderne de alimentare cu apă vor beneficia circa 20 de
mii de locuitori din sudul Republicii Moldova.

Pentru detalii accesați
Ședința Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării: Au fost analizate evoluțiile în
reglementarea conflictului transnistrean

Procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană a fost analizat în cadrul ședinței
Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării. În cadrul întrunirii s-a realizat o retrospectivă
a activităților desfășurate la reuniunea de la Roma și au fost punctate prioritățile incluse de către
partea moldovenească în pachetul ,,Berlin plus”. Între acestea: modernizarea podului de la Gura
Bîcului-Bîcioc, transmiterea certificatelor de acces la terenurile agricole, asigurarea bunei
funcționări a celor opt școli cu predare în grafie latină din regiune.
Pentru detalii accesați

Beneficiile parteneriatului Republica Moldova – ONU, evaluate la Guvern

Prim-ministrul Pavel Filip și Dafina Gercheva, Coordonatoarea Rezidentă ONU și Reprezentanta
Rezidentă PNUD în Moldova, au prezidat cea de-a treia ședință a Comitetului de coordonare a
Cadrului de Parteneriat ONU – Republica Moldova. În cadrul ședinței a fost făcută o
retrospectivă a activităților din 2017 și evaluat progresul în implementarea noului Cadru de
Parteneriat pentru perioada 2018-2022, care are ca scop construirea unei guvernanțe transparente

și responsabile, asigurarea creșterii economice durabile și îmbunătățirea gestiunii durabile a
mediului.
Pentru detalii accesați
Pavel Filip a solicitat urgentarea reparației Institutului de Zoologie

Premierul Pavel Filip a solicitat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului
Economiei și Infrastructurii și Ministerului Finanțelor să urgenteze măsurile pentru reparația
acoperișului Institutului de Zoologie și Microbiologie al Academiei de Științe a Moldovei,
distrus de un incendiu la 20 aprilie curent. „Dacă avem bariere de ordin birocratic, înseamnă că
trebuie să intervenim și să modificăm acest lucru”, a subliniat prim-ministrul, menționând că este
necesară desfășurarea, în regim de urgență, a procedurilor de achiziții.
Pentru detalii accesați
Achizițiile publice vor deveni mai simple și mai transparente, prin platforma online
MTender

Achizițiile publice vor deveni mai simple, mai eficiente și maitransparente, datorită utilizării
platformei electronice MTender. Ofertanții vor putea să acceseze sistemul gratuit, să depună
oferte prin completarea unor formulare interactive și să monitorizeze toate etapele ulterioare ale
procesului de achiziții publice. Utilizarea platformei MTender va permite reducerea cheltuielilor
guvernamentale cu până la 30%, iar ofertanții vor cheltui cu 150 – 1200 de lei mai puțin pentru o
procedură de achiziție publică.
Pentru detalii accesați

150 de elevi din Ucraina se vor odihni gratuit în taberele din Republica Moldova

100 de elevi din regiunile estice ale Ucrainei și 50 de elevi din instituţiile ucrainene cu predare în
limba română vor merge gratuit la taberele de odihnă din Republica Moldova. Cele 150 de bilete
vor fi achiziționate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru a sprijini
reabilitarea și odihna copiilor din Ucraina, precum și pentru a promova dialogul intercultural.
Elevii vor vizita și destinațiile turistice din țara noastră, în acest scop fiind procurate 150 de
pachete turistice.
Pentru detalii accesați

