
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  28 iulie – 3 august  2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

Campania „Un doctor pentru tine”: Servicii medicale gratuite pentru locuitorii din sate  

 

Locuitorii de la sate vor beneficia de servicii medicale gratuite în cadrul campaniei „Un doctor pentru 

tine”, lansată la inițiativa prim-ministrului Pavel Filip. „Cunoaștem că în peste 280 de localități nu sunt 

medici de familie. Cunoaștem și care sunt cauzele și vreau să vă asigur că Guvernul știe ce trebuie de 

făcut ca să soluționăm această problemă”, a spus premierul. Campania se axează pe trei direcții: 

consultații medicale oferite de medici de profil, examene stomatologice pentru copii și examene 

radiologice, toate gratuite. În prima zi, de consultații medicale gratuite au beneficiat 750 de persoane. 

Pentru detalii accesați 

Pentru detalii accesați 

  

Familiile care au copii își vor putea cumpăra mai ușor locuințe 

 

Familiile care au copii își vor putea cumpăra maiușor o locuință în cadrul programului „Prima Casă”. 

Statul va achita 10% din prețul locuinței pentru familiile cu un copil, 25% – pentru familiile cu doi copii, 

50% – pentru familiile cu trei copii, iar pentru cei care au 4 și mai mulți copii, Guvernul va achita toată 

suma, familia achitând doar dobânzile. Dacă solicitantul poate beneficia de facilități atât ca angajat în 
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sectorul public, cât și ca părinte, mărimea compensației bănești cumulative nu poate depăși 100% din 

valoarea creditului ipotecar. 

Pentru detalii accesați 

Șoferii vor putea ajunge la o înțelegere amiabilă în cazul accidentelor rutiere minore, fără 

implicarea poliției 

 

Șoferii implicați în accidente rutiere soldate doar cu pagube materiale nesemnificative vor putea ajunge la 

o înțelegere amiabilă, fără implicarea poliției. Șoferii nu vor fi amendați, singura sancțiune fiind 

majorarea prețului primei de asigurare pentru anul următor. Potrivit proiectului, procedura de constatare 

amiabilă se aplică dacă în accident sunt implicate doar două vehicule, iar în urma acestuia au fost 

înregistrate doar pagube materiale nesemnificative, fără vătămări corporale. 

Pentru detalii accesați 

  

Drumul de ocolire a orașului Ungheni a fost inaugurat 

 

Circa 36 de mii de locuitori din orașul Ungheni și satele din apropiere vor beneficia de un drum construit 

din bani europeni, cu o lungime de 7,71 km. „Lucrările la acest drum de ocolire au durat mult. La fel este 

și drumul nostru spre UE: lung, complicat, sinuos. Însă noi am ales acest drum, așa cum este el, poate nu 

este cel mai ușor drum, dar pentru noi este singurul drum. Noi nu avem un drum de ocolire, noi mergem 
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clar și ferm pe acest drum spre UE”, a spus Pavel Filip. Construcția șoselei de centură a orașului Ungheni 

a costat peste 10,7 milioane de euro. 

Pentru detalii accesați 

Locurile bugetare nesuplinite vor fi redistribuite pentru specialitățile IT 

 

Premierul Pavel Filip a cerut Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să redistribuie locurile bugetare 

nesuplinite până acum către specialitățile IT. Și asta pentru că în acest sector cererea este mare.  „Îmi pare 

bine că tinerii aleg să-și facă studiile la inginerie, în acest domeniu care de fapt este un domeniu al 

viitorului și nu înseamnă altceva decât că acești tineri, prin meseria pe care o îmbrățișează, sunt creativi și 

inventivi - exact de asemenea oameni are nevoie Republica Moldova”, a precizat premierul. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip: Cine face economie pe educație, își taie viitorul 

 

Pregătirea instituțiilor de învățământ pentru noul an școlar a fost discutată într-o ședință cu premierul 

Pavel Filip și responsabilii din educație. Între priorități au fost punctate utilizarea eficientă a banilor 

publici, crearea condițiilor optime în școli și grădinițe. „Suntem o țară mică. Nu ne putem permite să 

producem doar brațe de muncă. Noi trebuie să producem creiere, oameni care să lucreze în industriile cu 

valoare adăugată înaltă”, a precizat Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 
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Uniunea Europeană va oferi 11 milioane de euro pentru apă și canalizare în raionul Cahul 

 

Orașul Cahul și alte patru sate vecine vor beneficia de servicii mai bune de aprovizionare cu apă și 

canalizare. În acest sens a fost aprobată inițierea negocierilor și aprobarea semnării unui Acord dintre 

Guvern și Comisia Europeană, care prevede un grant de 11 milioane de euro. Proiectul este complementar 

altor două inițiative de reabilitare a infrastructurii de bază de apă și canalizare în raionul Cahul, realizate 

cu sprijinul financiar al Germaniei. Valoarea granturilor oferite în cadrul acestora este de 23,5 milioane de 

euro. 

Pentru detalii accesați 

Premierul, către președinții de raioane: Trebuie să dezvoltăm economic țara. Numai atunci vom 

avea și o democrație autentică 

 

Premierul Pavel Filip a avut un dialog deschis cu președinții de raioane, axat pe reforme și provocările 

actuale, una dintre ele fiind lipsa tinerilor specialiști. În context, premierul a subliniat că toate eforturile 

Executivului sunt îndreptate spre stoparea migrației în rândul tinerilor. De asemenea, premierul a 

menționat că doar dezvoltând economic țara, va putea fi construită și o democrație autentică: „Numai 

când vom avea o clasă medie, atunci o să avem și justiție, și democrație, și drepturile omului vor fi 

respectate, pentru că va exista presiune din partea societății pe cei de la guvernare”. 

Pentru detalii accesați 
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Guvernul alocă 10 milioane de lei pentru expertizarea și evaluarea politicilor publice 

 

Politicile promovate de Guvern vor fi expertizate de societatea civilă. Pentru asta Cabinetul de miniștri a 

alocat 10 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru evaluarea și monitorizarea documentelor de politici 

publice elaborate de ministere și instituțiile statului. Mecanismul de achiziționare a serviciilor de 

expertizare a politicilor publice urmează să fie elaborat de către Cancelaria de Stat. 

Pentru detalii accesați 

Fermierii care au terenuri agricole după traseul Tiraspol-Camenca pot să le prelucreze  

 

Fermierii din raionul Dubăsari care au terenuri agricole după traseul Tiraspol-Camenca pot să le 

prelucreze începând cu 1 august. Accesul la aceste loturi a fost restabilit pentru o perioadă de 20 de ani. În 

acest an Guvernul a alocat 16 milioane de lei compensații pentru a acoperi  pierderile suportate de 

deținătorii de terenuri, deoarece aceștia nu puteau să le prelucreze. Anterior, Executivul a maioferit 45 

milioane de lei sub formă de compensații. 

Pentru detalii accesați 

Șeful postului vamal și șefului Poliției de Frontieră de la Leușeni au demisionat 
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Șeful postului vamal și șefului Poliției de Frontieră de la Leușeni au demisionat, după ce premierul a 

constatat că aceștia nu au respectat indicațiile pe care le-a dat. Potrivit raportului prezentat de Corpul de 

Control, în ultimele 2 săptămâni, din 1057 de autocare care au trecut frontiera, doar 54 se încadrau în 

criterii de risc. „Eu o să mai merg pe la punctele de trecere a frontierei, doar că demisiile o să fie deja la 

un nivel mai înalt”, a declarat premierul. 

Pentru detalii accesați 

  

Calea Ferată din Moldova trece în gestiunea Agenției Proprietății Publice  

 

Executivul a aprobat o hotărâre privind trecerea a 144 de întreprinderi de stat și a cotelor părți din 72 de 

societăți pe acțiuni din proprietatea ministerelor în cea a Agenției Proprietății Publice. Printre acestea se 

regăsește și Calea Ferată din Moldova. „Ministerul trebuie să se ocupe de politici, iar APP – de 

administrare. Nu mai vreau să pierdem timpul în discuții ineficiente și explicații care nu duc la rezultate”, 

a precizat Filip, punctând 3 priorități: stingerea datoriilor la salarii, optimizarea cheltuielilor, 

reorganizarea strategică a întreprinderii. 

Pentru detalii accesați 

Pentru detalii accesați 
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Pavel Filip, alături de Consiliul Economic: Putem schimba situația socială în țară numai prin 

dezvoltare economică 

 

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru și-a prezentat principalele realizări și prioritățile pentru 

perioada următoare. Printre rezultate se regăsește eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială, 

facilitarea comerțului transfrontalier, stimularea investițiilor private, reducerea fenomenului salariilor în 

plic, îmbunătățirea poziției țării la nivel internațional. „Ne considerăm un Guvern pro-business pentru că 

ne dorim foarte mult să schimbăm situația socială în Republica Moldova și nu există altă cale decât cea a 

dezvoltării economice”, a spus premierul. 

Pentru detalii accesați 

O companie IT americană intenționează să-și extindă activitatea în Republica Moldova 

 

Compania americană S2 Global, specializată în furnizarea de tehnologii pentru inspecția vehiculelor și a 

bagajelor în vamă, dorește să-și extindă activitatea în Moldova. Aceasta dispune de soluții IT ce permit 

depistarea la hotar a mărfurilor interzise, dar și contracararea contrabandei cu țigări. Prim-ministrul a 

menționat că Guvernul pune accent pe implementarea tehnologiilor noi, fapt ce va permite eficientizarea 

activității instituțiilor statului, reducerea corupției, dar și sporirea încasărilor la buget. 

Pentru detalii accesați 
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