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Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  15 – 21 septembrie 2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

 

Creștere economică de 5,2%, în trimestrul II 2018 

 

Valoarea Produsului Intern Brut (PIB) a constituit peste 44 miliarde de lei în trimestrul II al anului 

curent. Cea mai marecontribuție la creșterea PIB o au comerțul, cu peste 20 la sută, și sectorul industrial, 

cu 15 la sută. „Am încercat să fim pentru mediul de afaceri un partener, să stimulăm producătorii și 

investițiile, dar și să aplicăm sancțiuniatunci când e cazul. O creștere economică de 5,2% înseamnă că 

motoarele economiei funcționează în ritm alert”, a spus prim-ministrul. 

  

Pentru detalii accesați 

În premieră, merele moldovenești vor fi exportate în India 

 

Merele din Republica Moldova vor fi exportate pe una dintre cele mai mari piețe din lume – cea a Indiei. 

Partea indiană a stabilit cerințele fitosanitare de import, iar în timpul apropiat urmează a fi identificat 
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exportatorul din țara noastră și importatorul din India, pentru a organiza exportul primului lot – probă. 

De asemenea, în curând, merele noastre vor fi exportate și în Israel. Primul lot - probă de 100 de kg va fi 

livrat pentru efectuarea controalelor de rigoare. Totodată, începând cu 1 octombrie curent prunele 

proaspete din Republica Moldova vor fi exportate în Canada. 

Pentru detalii accesați 

Mobilizare maximă pentru combaterea şi prevenirea pestei porcine africane  

 

În cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a fost aprobat un Plan complex de acțiuni pentru 

combaterea și prevenirea răspândirii pestei porcine africane. Măsurile au fost impuse de situația 

îngrijorătoare din țările vecine - Ucraina și România. Astfel, urmează a fi sacrificați porcii din 

localitățile afectate de pesta porcină africană, iar proprietarii animalelor sacrificate vor fi despăgubiți. 

Totodată, mistreții, care sunt principala sursă de răspândire a virusului, vor fi vânați. În acest scop, vor fi 

create echipe speciale, iar sezonul de vânătoare va fi extins. 

Pentru detalii accesați 

Guvernul va aloca 166 mii de lei pentru repatrierea victimelor accidentelor din orașele Kaluga și 

Genova 

 

Guvernul va acoperi integral cheltuielile pentru repatrierea cetățenilor moldoveni, care au suferit în 

urma accidentelor produse în orașele Kaluga din Federația Rusă și Genova, Italia. Comisia pentru 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-buuoid-l-y/
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Situațiile Excepționale a aprobat alocarea a 119 mii de lei pentru repatrierea celor șapte cetățeni 

moldoveni care și-au pierdut viața în accidentul rutier produs în orașul Kaluga, dar și reîntoarcerea în 

țară a altor opt persoane care au suferit traumatisme grave. De asemenea, Executivul va aloca circa 47 

mii de lei pentru repatrierea cetățeanului Republicii Moldova care a decedat în accidentul produs în 

orașul Genova, Italia. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip: Republica Moldova nu-și poate permite o armată mare, dar poate și trebuie să-și 

permită o armată profesionistă  

 

Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat Baza militară de instruire a Armatei Naţionale de la Bulboaca. 

Premierul a menționat că în urma aprobării programului „Armata profesionistă 2018-2021”, în acest an 

numărul militarilor prin contract a crescut cu peste 300, iar numărul militarilor în termen a scăzut cu 

400. „În sfârșit, noi avem o viziune pentru domeniul apărării. Republica Moldova nu poate întreține o 

armată foarte mare, dar suntem obligați să avem o armată bine pregătită și profesionistă”, a spus 

premierul.  

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, la Căușeni: Nicio problemă nu va rămâne fără atenție și nicio întrebare - fără răspuns 

 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-buuoid-l-i/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-buuoid-l-h/
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După o scurtă perioadă, Cabinetul de miniștri a reluat vizitele în teritoriu pentru a fi mai aproape de 

grijile și nevoile cetățenilor. „Aceste vizite s-au dovedit a fi eficiente, pentru că urmărim apoi cu atenție 

toate problemele despre care s-a vorbit, toate întrebările care au fost puse și realizarea lor. Și vreau să vă 

spun că avem rezultate. În vizitele pe care le-am efectuat în alte raioane sunt multe probleme rezolvate”, 

a spus prim-ministrul. 

Pentru detalii accesați 

Tinerii din Căușeni aplică activ la Programul „Prima Casă” 

 

În cadrul vizitei la Căușeni, premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu  beneficiara programului „Prima Casă”, 

Ana Vintilă. Tânăra și-a procurat recent un apartament de circa 70 de metri pătrați, în valoare de peste 

553 mii de lei. Ea a spus că anume posibilitatea de a-și procura o locuință a convins-o să rămână acasă și 

să muncească în localitatea de baștină. Premierul i-a dorit tinerei să beneficieze în continuare de 

avantajele oferite de programele „Prima Casă” 2 și 3, pentru familiile care au copii. 

Pentru detalii accesați 

O tânără de 18 ani din Căușeni își va deschide propria afacere prin programul de subvenții în 

avans 

 

În cadrul unei întâlniri cu oamenii de afaceri din Căușeni, prim-ministrul Pavel Filip a discutat cu o 

tânără de 18 ani, care vrea să deschidă o brutărie, unde va produce covrigi italieni. Ea a aplicat la 

programul de subvenții în avans pentru o sumă de 650 de mii de lei, valoarea totală a investiției fiind de 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-buuoid-l-k/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-buuoid-l-o/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-buuoid-l-u/
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1 milion de lei. Premierul a spus că statul susține lansarea afacerilor și i-a urat succes tinerei: „Nu e 

simplu să faci afaceri. Nu e ușor. Asta înseamnă curaj, inițiativă, succes”. 

Pentru detalii accesați 

1000 de locuri de muncă și investiții de 20 milioane de dolari, la fabrica de cablaje din Căușeni 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat întreprinderea „Coroplast Harness Technology”, din subzona ZEL 

Bălți, orașul Căușeni, specializată în producerea cablajelor auto. „Am avut discuții cu reprezentanții 

Coroplast încă în 2016 și, la sfârșitul anului, ei au decis să-și extindă afacerile în Republica Moldova. 

După care, în 2017 au închiriat această hală de producție. Este un lucru care vorbește de la sine - 

eforturile depuse de Guvern pentru a deveni maiatractivi pentru investiții - dau rezultate”, a menționat 

premierul. 

Pentru detalii accesați 

  

Echipa de experți FMI și-a încheiat vizita în Republica Moldova 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu echipa de experți a Fondului Monetar Internațional, 

care s-a aflat în țara noastră  în perioada 13–20 septembrie curent. În urma evaluării situației 
macroeconomice din țara noastră, experții au venit cu o serie de recomandări. Astfel, în următoarea 

perioadă, autoritățile își vor concentra eforturile asupra consolidării politicilor în domeniul bancar, 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-buuoid-l-n/
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asigurării creșterii economice și sporirii veniturilor la buget, precum și adoptării Legii privind Comitetul 
Naţional de Stabilitate Financiară. 

Pentru detalii accesați 

Banca Mondială susţine Guvernul în implementarea reformelor europene  

 

Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu Banca Mondială au fost discutate de premierul Pavel Filip și 
Satu Kahkonen, Director de țară pentru Belarus, Moldova și Ucraina. Premierul a exprimat recunoștință 

pentru sprijinul acordat de Banca Mondială, inclusiv tranșa de 33,7 milioane de dolari pentru Politicile 
Operaționale de Dezvoltare, alocată în iulie curent. 

Pentru detalii accesați 

Danemarca sprijină parcursul european al Republicii Moldova 

 

Prim-ministrul Pavel Filip și preşedintele Parlamentului Regatului Danemarcei, Pia Kjaersgaard au 
discutat despre posibilitățile de consolidare a cooperării bilaterale moldo-daneze. Totodată, oficialii au 

făcut un schimb de opinii privind reforma în justiție, sistemul electoral și viitoarele alegeri parlamentare 
din ţara noastră. 

Pentru detalii accesați  

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