
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  8 – 14 septembrie  2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

Premierul cere Procuraturii Generale să investigheze modul în care au fost gestionate 

stațiile de irigare din țară 

 

Situația deplorabilă din sectorul public de irigare a fost dur criticată de premierul Pavel Filip. 

Chiar dacă cele 11 Stații Tehnologice de Irigare sunt nefuncționale, aici sunt angajate 521 de 

persoane, iar fondul anual de salarii este de peste 18 mil. de lei. „Consider acest lucru o crimă și 

o cauzare de prejudiciu statului. Eu vreau ca toți cei care au avut responsabilitatea de acest 

domeniu să răspundă penal”, a subliniat premierul. 

Pentru detalii accesați 

  

Pavel Filip, către șefii de la Vamă: Nu vă bateți joc de oameni pentru a vă arăta cât de 

puternici sunteți 

 

Pavel Filip le-a cerut șefilor de la Vamă să se asigure că vameșii nu admit abuzuri în activitatea 

lor. Asta după ce șeful Guvernului a primit o scrisoare de la un cetățean care spune că a fost 

obligat să plătească o taxă vamală de 900 lei pentru haine în valoare de 2600 de lei, pe care le 

cumpărase din România pentru cele 2 fetițe ale sale. „Avem cu ce lupta, avem de unde aduce 

bani în buget, dar nu alegeți calea cea mai simplă de a vă bate joc de oameni pentru a arăta cât de 

puternici sunteți”, a menționat premierul. S-a solicitat ca responsabilii să investigheze situația și 

să restituie banii respectivului cetățean. 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-y/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-r/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-j/


Pentru detalii accesați 

Premierul solicită ca softul e-Autorizație să fie funcțional 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a cerut responsabililor de transporturi să se asigure că softul e-

Autorizație, prin intermediul căruia se vor elibera autorizațiile de transport, va fi funcțional în 

cel mai scurt timp. „A existat foarte multă corupție la repartizarea autorizațiilor de transport, așa-

numitele CEMT-uri. Iată că softul, calculatorul este exact elementul care nu ia mită.”, a spus 

Pavel Filip. Softul urma să fie pus în aplicare de la 1 septembrie curent. Dacă acesta va rămâne 

nefuncțional, directorul ANTA va fi demis. 

Pentru detalii accesați 

  

Studenții de la 3 cămine ale Universității Agrare nu vor fi mutați. Ordinul Ministerului 

Agriculturii a fost anulat la cererea premierului 

 

Pavel Filip i-a cerut ministrului Agriculturii, Liviu Volconovici să anuleze decizia prin care 

elevii și studenții de la 3 cămine ale Universității Agrare au fost puși în situația să fie mutați în 

alte cămine. Cele 3 cămine urmau să fie acordate unei firme de construcții. „Dle ministru, este 

cazul să anulați acest ordin și să dați posibilitatea studenților să stea acolo unde se simt bine. Nu 

vă chinuiți, pentru că nu o să treacă prin Guvern niciun parteneriat public-privat. Nu o să pună 

nimeni mâna pe acest teren de pământ”, a menționat prim-ministrul. 

Pentru detalii accesați 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-t/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-d/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-k/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-i/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-h/


Pavel Filip: Cei care nu au grija de educație, în zadar fac investiții în alte domenii 

 

150 de copii din satul Sipoteni, raionul Călărași, vor merge la o grădiniță nouă, renovată cu 

suportul Guvernului României. La ceremonia de inaugurare, premierul Pavel Filip a menționat 

importanța investițiilor în condiții moderne și în siguranța copiilor, subliniind că educația este o 

prioritate pentru Executiv. „Cei care nu au grija de educație, în zadar fac investiții  în alte 

domenii, pentru că nu oferă viitor acestei țări. Copiii sunt cei pentru care muncește Guvernul și 

vom continua să facem investiții în educație”, a subliniat Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

Pentru video accesați 

  

Subvenții în avans: 38 de cereri, 19 milioane de lei pentru tineri și femei care inițiază 

afaceri în agricultură 

 

38 de cereri au fost deja depuse pentru acordarea subvențiilor în avans tinerilor și femeilor, care 

vor să inițieze o afacere în agricultură. Dosarele pentru subvenții în avans sunt în valoare de 19 

milioane de lei, iar pentru anul curent, în acest scop, sunt prevăzute 45 milioane de lei. În total, 

pentru subvenții au fost depuse aproape 2000 de dosare în sumă de peste 450 milioane de lei, 

ceea ce înseamnă jumătate din fondul de subvenționare al agriculturii. 

Pentru detalii accesați 

200 milioane de lei pentru modernizarea gărilor și stațiilor auto 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-o/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-b/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-n/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-bujdjtd-l-u/


 

30 de filiale ale Î.S. „Gările și Stațiile Auto” vor fi renovate în mai puțin de 3 ani, în baza unui 

parteneriat public-privat. Partenerul privat va efectua investiții din surse proprii de aproximativ 

200 milioane de lei pentru lucrări de reparație, reconstrucție și procurarea de echipamente și 

tehnologii IT de ultimă generație. Totodată, acesta va transfera anual în bugetul de stat aproape 5 

milioane de lei, cu asigurarea unei creșteri anuale de 5% a acestui indicator. Estimativ, în 25 de 

ani, în bugetul de stat vor ajunge circa 250 milioane de lei. 

Pentru detalii accesați 

  

Echipa de experți FMI va evalua situația macroeconomică și politicile bugetar-fiscale 

 

Premierul Pavel Filip a avut o întrevedere cu echipa de experți a FMI, condusă de Ruben 

Atoyan, care și-a început vizita de lucru în Republica Moldova. Premierul a menționat că  

Executivul depune în continuare eforturi pentru a îmbunătăți starea de lucruri în domeniile de 

dezvoltare ale țării,  precum și pentru realizarea prevederilor programului cu FMI.  În perioada 

următoare echipa de experți a FMI va evalua situația macroeconomică din Republica Moldova, 

politicile bugetar-fiscale și monetare, prevederile bugetului de stat pentru anul 2019 și progresele 

înregistrate în sectorul bancar. 

Pentru detalii accesați 
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