
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  1 – 7 septembrie 2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

A treia ediție a Conferinței Globale privind Turismul Vitivinicol, desfășurată în Republica 

Moldova 

 

Republica Moldova a fost, pentru două zile, capitala turismului vitivinicol, găzduind cea de-a 

treia ediție a Conferinței Globale privind Turismul Vinicol. Evenimentul a întrunit 200 de 

oaspeți din domeniul turismului vitivinicol din circa 60 de țări. Prim-ministrul Pavel Filip a 

participat la deschiderea conferinței, subliniind că vinul moldovenesc este o carte de vizită a 

Republicii Moldova, iar desfășurarea acestui eveniment în țara noastră este o recunoaștere a 

faptului că am devenit o destinație vitivinicolă importantă pe harta turismului mondial. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip a solicitat demararea cât mai rapidă a construcției gazoductului Ungheni-

Chișinău 

 

Certificatul de finalizare a tranzacției de vânzare-cumpărare a întreprinderii de stat 

Vestmoldtransgaz de către Eurotransgaz Moldova – subsidiara Companiei Transgaz România – a 

fost semnat la 6 septembrie curent, la Chişinău. Astfel, în bugetul de stat vor fi încasate cele 180 

milioane de lei de la vânzarea Vestmoldtransgaz. În cadrul unei întrevederi cu ministrul 

Economiei al României, Dănuț Andrușcă, şi cu Ion Sterian, directorul general al Companiei 

Transgaz România, premierul Pavel Filip a asigurat de întregul suport al Guvernului pentru 
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lansarea cât mai rapidă a procedurilor de achiziții și de construcție a gazoductului Ungheni-

Chișinău. 

Pentru detalii accesați 

Salarii mai mari cu 8% pentru cadrele didactice și compensații pentru cheltuielile de 

transport 

 

Salariul cadrelor didactice și al personalului științifico-didactic a fost indexat cu 8%, de la 1 

septembrie. Totodată, profesorii care vor avea deplasări la altă instituție de învățământ decât cea 

de reședință, pe distanțe care depășesc 2 km, vor beneficia de compensarea cheltuielilor de 

transport. De asemenea, gimnaziile mici nu vor fi închise, ci vor putea activa ca filiale aflate în 

gestiunea instituțiilor de învățământ cu statut juridic, unde studiază un număr suficient de elevi.  

Pentru detalii accesați 

Pentru detalii accesați 

Veteranii de război vor beneficia de tratament într-un spital specializat 

  

Premierul Pavel Filip a vizitat Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale care, din luna octombrie curent, va fi responsabil de tratamentul specializat al veteranilor 

de război. Prim-ministrul a rămas consternat de luxul găsit într-un salon care aparținea Spitalului 

Căii Ferate din Moldova şi a solicitat reorganizarea acestui spațiu, instalarea mai multor paturi 

pentru pacienți, subliniind că banii statului trebuie cheltuiți eficient.  

Pentru detalii accesați 
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322 de familii şi tineri şi-au procurat locuințe în cadrul programului „Prima Casă” 

 

234 de familii și 88 de tineri necăsătoriți și-au procurat locuințe în cadrul programului „Prima 

Casă”, în mai puțin de jumătate de an de la lansarea acestuia. Prin intermediul celor cinci bănci 

participante la program au fost oferite credite în sumă de peste 148 milioane de lei, iar suma 

garanțiilor oferite de stat a constituit circa 74 milioane de lei.  

Pentru detalii accesați 

191 de studenți admiși la specialitățile IT au beneficiat de locuri bugetare suplimentare  

 

158 de locuri cu finanțare bugetară nesolicitate au fost redistribuite la specialitățile din domeniul 

IT din învățământul superior, ciclul licență. De asemenea, în școlile profesionale și colegii au 

fost redistribuite la specialitățile IT 33 de locuri bugetare. În total, anul acesta circa 580 de 

studenți au fost înmatriculați la specialitățile IT, în timp ce planul inițial al Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării prevedea 450 de locuri finanțate de stat.   

  

Pentru detalii accesați 

Guvernul alocă 26 milioane lei pentru finalizarea construcției a două apeducte în Fălești și 

Leova 
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26 milioane lei din Fondul ecologic național au fost redistribuite către Fondul național pentru 

dezvoltare regională, pentru finalizarea proiectului de asigurare cu apă a orașului Fălești și a 

construcției apeductului Leova-Iargara. Decizia a fost luată urmare a ședințelor Guvernului în 

raioanele Fălești și Leova, unde au fost semnalate aceste probleme. 

  

Pentru detalii accesați 

 Activitatea taberelor de odihnă va fi monitorizată mai strict de Guvern 

 

În urma depistării mai multor cazuri de intoxicații, infecții, dar și de violență asupra copiilor în 

taberele de odihnă din țară, Guvernul a decis crearea unui grup de lucru intersectorial pentru 

elaborarea unui nou concept privind organizarea şi desfășurarea activităților recreativ-

educaționale în tabere. Grupul de lucru va include specialiști din domeniul educației, sănătății, 

ordinii publice și protecției sociale care vor identifica soluții pentru prevenirea neregulilor și 

abaterilor în activitatea taberelor de odihnă.  

Pentru detalii accesați 

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