
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  21 – 27  iulie  2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

 

Guvernul a avizat pozitiv micșorarea impozitului pe venit și majorarea scutirii personale  

 

Guvernul a avizat pozitiv pachetul legislativ pentru reforma fiscală. Acesta prevede stimularea 
mediului de afaceri, creșterea veniturilor populației, reducerea economiei tenebre, a salariilor în plic, 

a evaziunii fiscale și a veniturilor nedeclarate. „Prin intermediul dezvoltării mediului de afaceri, 
investițiilor, creării locurilor de muncă putem rezolva și toate celelalte probleme despre care vorbesc 

oamenii în fiecare zi: salarii, pensii, să nu plece peste hotare, să acordăm servicii medicale și de 

educație de calitate”, a subliniat Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

  

Peste 200 de tineri și-au procurat locuințe în cadrul programului „Prima casă” 

 

Programul de stat „Prima casă”, lansat la inițiativa prim-ministrului Pavel Filip, a înregistrat 
în mai puțin de jumătate de an 202 tineri care au semnat deja contractele de garantare în cadrul 
programului. Alte șapte dosare sunt acceptate și urmează să fie semnate contractele, iar 14 cereri sunt 

în proces de examinare. Vârsta medie a solicitanților este de 31 de ani. Valoarea totală a creditelor 
acordate atinge 104,7 milioane de lei, iar cea a garanțiilor - 52,3 milioane de lei. Rata minimă a 

dobânzii aplicată de bănci este de 6,07%. 

Pentru detalii accesați 

 

 

 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bdykjik-l-r/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-bdykjik-l-y/


Un nou post de salvatori și pompieri, deschis la Leușeni 

 

35 mii de cetățeni au un nou post de salvatori și pompieri, inaugurat la Leușeni. Acesta va deservi 19 
localități din raionul Hâncești, dar și localități din România, aflate la frontieră, pe o distanță de până 

la 30 km. „Este un gest prin care putem contribui și noi la securitatea vecinilor noștri, în semn de 
recunoștință pentru diferite forme în care ne ajută, inclusiv prin proiectul SMURD”, a menționat 

premierul. Lansarea postului va permite scurtarea timpului de intervenție până la maxim 15 minute.  

Pentru detalii accesați 

  

Premierul, la vama Leușeni: Verificările trebuie să fie rapide și să nu deranjeze pasagerii 

 

Vizită inopinată la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița: premierul Pavel Filip a verificat 

modul în care se traversează frontiera în plin sezon estival. Premierul a discutat cu cetățenii ale căror 
actele erau la control, interesându-se despre timpul de așteptare, dar și despre atitudinea angajaților 

poliției de frontieră și ai serviciului vamal. Pavel Filip a solicitat ca procedurile să fie simplificate, iar 

angajații să aibă o atitudine respectuoasă în comunicarea cu cetățenii. 

Pentru detalii accesați 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Noi facilități pentru persoanele  cu dizabilități severe 

 

De la 1 septembrie curent, persoanele cu dizabilități severe din copilărie și cele cu dizabilități severe 
nevăzătoare, care beneficiază de serviciul de îngrijire socială la domiciliu, vor primi din partea 

statului și alocația pentru îngrijire, însoțire şi supraveghere, în valoare de 820 de lei lunar. Aceasta va 
reprezenta o sursă adițională de venit, pentru acoperirea cheltuielilor curente și suplinirea activităţilor 
de îngrijire. În 2018, bugetul necesar pentru acordarea alocațiilor celor 268 de beneficiari constituie 

circa 879 mii de lei. 

Pentru detalii accesați 

  
UE va oferi peste 12 milioane de euro pentru susținerea creșterii economice în Republica 

Moldova 

 

Comisia Europeană va oferi peste 12 milioane de euro Republicii Moldova, pentru măsuri care 
vizează aplicarea echitabilă a legislaţiei comerciale, gestionarea eficientă a activelor statului şi a 
investiţiilor publice, promovarea reformelor în supravegherea sectorului financiar. Guvernul a 

aprobat inițierea negocierilor unui acord în acest sens. Un alt acord prevede alocarea a 5 milioane de 
euro pentru realizarea proiectelor ce țin de buna guvernare, apă și sanitație, gestionarea deșeurilor și 

eficiență energetică. 

Pentru detalii accesați 

 

 

 

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


 

 

Soluții pentru identificarea noilor piețe de desfacere pentru produsele moldovenești 

 

Premierul Pavel Filip a cerut autorităților din domeniul exportului să identifice soluții pentru 
diversificarea destinațiilor de export pentru produsele agroalimentare moldovenești. Pe lângă 
tradiționalele piețe - UE și CSI, trebuie valorificate și alte piețe atractive precum India, China, 

Japonia, SUA, Canada, Egipt, precum și țările din Golful Persic. „Accentul trebuie pus pe exportul 
produselor cu valoare adăugată înaltă. Să fim mai insistenți, să alegem nișe libere și să facem 

tranziția spre alte piețe interesante”, a spus Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

  

Companii chineze, dispuse să investească în Republica Moldova 

 

Prim-ministrul Pavel Filip s-a întâlnit cu reprezentanții companiilor chineze „China Railway 14th 
Bureau Group” și „International Engineering Branch”, interesate să investească în Moldova. 
Premierul a apreciat relațiile de prietenie cu China - cel de-al cincilea partener comercial al țării 

noastre și a încurajat companiile chineze să participe la realizarea proiectelor în sectoare strategice 
precum infrastructura drumurilor, feroviară și cea aeroportuară, construcția apeductelor, energetica și 

prelucrarea deșeurilor. 

Pentru detalii accesați 

 

 

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


 

Pavel Filip, la forumul AOAM: Vom reduce impozitele, vom elimina abuzurile și vom promova 

noi măsuri de stimulare a mediului de afaceri 

 

Determinarea Guvernului de a crește economia Republicii Moldova a fost reiterată de premierul 
Pavel Filip în cadrul Forumului Economic pentru Dialog și Dezvoltare, organizat de Asociaţia 
Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM). Au fost discutate măsurile pentru îmbunătățirea 

climatului investițional, inclusiv noutățile reformei fiscale. „Facem aceste lucruri pentru că dorim să 
vă simțiți mai bine în Republica Moldova, atunci când dezvoltați afacerile și, desigur, pentru că 

dorim să avem capacitate financiară pentru a face investiții sociale și publice”, a accentuat Pavel 

Filip. 

Pentru detalii accesați 

  
Procedura de intrare și ședere a investitorilor în Republica Moldova va fi facilitată în 

continuare 

 

Noi propuneri pentru facilitarea în continuare a procedurilor de documentare a străinilor, inclusiv de 

intrare și ședere a investitorilor în Moldova, au fost discutate în cadrul unei ședințe de Guvern. 
Printre acestea se numără reducerea numărului de documente solicitate pentru perfectarea și 

prelungirea permisului de ședere în scop de muncă, majorarea de la unu la doi ani a perioadei pentru 
care se eliberează dreptul de ședere în scop de muncă pentru lucrătorii a căror calificare este inclusă 

în Lista ocupațiilor prioritare ș. a. 

Pentru detalii accesați 

 

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


Termenul de depunere a cererilor pentru subvenționarea creării locurilor de muncă a fost 

extins 

 

Executivul a aprobat extinderea termenului de prezentare a cererilor privind subvenţionarea creării de 

noi locuri de muncă cu o lună, până la 31 august curent. Cererile pot fi depuse online, prin 
intermediul portalului E-cerere, sau în scris, la adresa Ministerului Finanțelor. Regulamentul în acest 
sens, aprobat la sfârșitul anului trecut, prevede subvenționarea cu 40 mii de lei a fiecărui loc de 

muncă creat și, în condițiile în care anul 2018 este primul an de aplicare, a fost decisă prelungirea 

termenului de recepționare a solicitărilor. 

Pentru detalii accesați 

Lituania va continua să susțină ferm parcursul european al Republicii Moldova 

 

Lituania va oferi în continuare sprijin pentru întărirea parcursului european al Republicii Moldova și 
pentru realizarea proiectelor de dezvoltare în țara noastră. De aceasta a asigurat ambasadorul 

Lituaniei la Chişinău, Rimantas Latakas în cadrul unei întrevederi de rămas bun cu prim-ministrul 
Pavel Filip. Oficialul lituanian a subliniat că Republica Moldova va rămâne un beneficiar prioritar al 

sprijinului pentru dezvoltare din partea Lituaniei, inclusiv pentru a cataliza procesul de integrare 

europeană a țării noastre. 

Pentru detalii accesați 

 

Sursa: Direcţia comunicare şi protocol <presa@gov.md> 
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