
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  10 - 16 noiembrie  2018 

ale Guvernului Republicii Moldova 

Persoanele cu pensii  mai mici de 1589 de lei vor beneficia de o majorare de 10% 

 

Din 1 ianuarie 2019, persoanele cu pensii mai mici de 1589 de lei vor primi cu 10% maimult. „Aceasta 

este roada muncii noastre de până acum, atunci când am vorbit și am efectuat reforma sistemului de 

pensii. A fost o reformă care a adus echilibru și echitate în sistemul de pensii. Acum este o majorare a 

pensiilor și este o majorare adevărată” , a spus premierul Pavel Filip. De la 1 ianuarie2019 va începe și 

reexaminarea pe etape a pensiilor celor care au muncit după pensionare, iar de la 1 aprilie urmează o 

nouă indexare a pensiilor. 

Pentru detalii accesați 

  

Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare își vor putea primi pensia 

 

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în afara ţării vor putea să-şi primească pensia pentru limita 

de vârstă. Pentru a confirma că beneficiarul pensiei stabilit peste hotare este în viață, dar și pentru a 

evita achitarea dublă a pensiei, persoana va fi obligată, odată la 6 luni, să transmită către CNAS un 

certificat de viață. În cazul în care beneficiarul nu transmite certificatul în termenul indicat, CNAS 

suspendă plata pensiei acestuia, începând cu luna următoare după expirarea celor 6 luni. Dacă persoana 
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va transmite certificatul după termenul de jumătate de an,  plata pensiei va fi reluată din data 

suspendării. 

Pentru detalii accesați 

350 milioane de lei vor fi alocate suplimentar din bugetul de stat 2018 pentru programul 

„Drumuri bune pentru Moldova” 

 

La solicitarea autorităților publice locale, în acest an, vor fi efectuate lucrări suplimentare de reparație 

a drumurilor în cadrul programului „Drumuri bune pentru Moldova”, în valoare de 350 milioane de lei. 

O decizie în acest sens, a fost aprobată la ședința Consiliului fondului rutier, prezidată de prim-

ministrul Pavel Filip. De asemenea, s-a decis redistribuirea a 40 milioane de lei din fondul rutier, 

pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă. 

Pentru detalii accesați 

  

Republica Moldova și România au inițiat negocierile pentru excluderea tarifelor de roaming 

 

Republica Moldova și România au inițiat negocierile pentru semnarea unui acord interguvernamental 

care prevede că cetățenii din ambele state vor putea vorbi la telefon fără a achita tarifele de roaming. 

Odată cu intrarea în vigoare a acordului, cetățenii din cele două țări, care călătoresc ocazional în statul 
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vecin, vor avea  acces la serviciile de roaming pentru apeluri și SMS la tarife naționale, iar tariful 

pentru navigarea pe internet va fi micșorat etapizat până în anul 2022, conform procedurilor stabilite la 

nivel european. 

Pentru detalii accesați 

 Pavel Filip la Moldova Cluster Days 2018: Republica Moldova va fi mereu o țară în care o să vă 

placă să investiți 

 

Prim-ministrul Pavel Filip, a participat la prima ediție a forumului Moldova Cluster Days 2018. 

Premierul a menționat că pe parcursul ultimilor ani sectorul automotive a devenit unul din 

cele mai dinamice, cu importante investiții și un potențial sporit de dezvoltare. „Când spunem 15 mii 

de angajați vorbim, de fapt, de 15 mii de familii în care părinții au rămas acasă, muncesc aici și își văd 

copiii crescând. Este, în viziunea mea, un rezultat pe care l-am obținut împreună: pe deoparte noi ca 

autorități, pe de altă parte dvs. ca și sector al economiei, ca și alianță de eforturi - este un parteneriat la 

care eu țin, pe care l-am câștigat cu multă muncă și pe care îl vom fortifica în continuare”, a spus Pavel 

Filip. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, către administrația Fujikura Automotive Europe: Prezența unui asemenea investitor 

motivează și alte companii să vină în țara noastră 

 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-njujuut-l-h/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-njujuut-l-u/


Activitatea fabricilor Fujikura deschise în Republica Moldova, dar și planurile investiționale ale 

companiei nipone în țara noastră au fost discutate de premierul Pavel Filip și președintele companiei 

Fujikura Automotive Europe, Santiago Rodriguez. Pavel Filip a menționat că prezența unui asemenea 

investitor important motivează și alte companii să vină în țara noastră. Șeful Executivului a subliniat că 

autoritățile rămân concentrate pe crearea unui mediu de afaceri atractiv: „Și în continuare vom fi foarte 

aproape de investitori, astfel încât să putem interveni de fiecare dată când apar probleme și să venim cu 

răspunsuri, atunci când sunt întrebări”. 

Pentru detalii accesați 

Comisia interguvernamentală moldo-română de colaborare economică se va reuni de două ori 

pe an 

 

Evoluțiile în implementarea proiectelor moldo-române și stadiul actual al relațiilor investiționale 

bilaterale au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip și ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț 

și Antreprenoriat al României,  Ștefan-Radu Oprea. Printre obiectivele ambițioase, pe care părțile își 

propun să  le realizeze se numără posibilitatea construcției liniei de cale ferată Chișinău-București, 

reabilitarea unor poduri, colaborarea pe piețe terțe, interconexiunea pe aprovizionarea cu apă, 

eliminarea tarifelor de roaming între cele două state. Pentru a dinamiza implementarea proiectelor deja 

lansate, s-a convenit ca sesiunile Comisiei mixte interguvernamentale moldo-române de colaborare 

economică să fie organizate de două ori pe an. 

Pentru detalii accesați 

Produsele ecologice din Republica Moldova vor fi exportate mai ușor în UE 
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Certificatele eliberate pentru produsele agroalimentare vor fi recunoscute pe piața europeană, iar 

producția ecologică va fi exportată mai ușor în UE. Executivul a aprobat proiectul Legii privind 

producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor ecologice. Documentul prevede 

recunoașterea la nivel internațional a autorităților de certificare din Republica Moldova. Aceste 

modificări vor permite producătorilor să exporte în UE produsele cu mențiunea „ecologic”. În același 

timp, organismele de certificare internaționale acreditate în UE nu vor mai fi obligate să se 

reacrediteze și în țara noastră. Acest fapt va permite producătorilor să acceseze subvențiile, chiar dacă 

își certifică producția la autoritățile internaționale. 

Pentru detalii accesați 

Premierul cere înăsprirea sancțiunilor pentru proprietarii câinilor nesupravegheați 

 

Premierul Pavel Filip s-a referit la un caz produs la 13 noiembrie curent, în or. Strășeni, unde patru 

copii și un adult au fost atacați de un câine de rasă nesupravegheat. Drept urmare, persoanele au fost 

transportate de urgență la spitalul din localitate. Șeful Executivului a cerut Ministerului Afacerilor 

Interne să propună soluții pentru modificarea legislației și sporirea siguranței cetățenilor. „Cred că 

trebuie de înăsprit condițiile pentru proprietari, dar și de mărit amenzile, dacă mulți dintre ei nu înțeleg 

care este responsabilitatea și pun în pericol sănătatea și viața oamenilor”, a spus premierul. 

Pentru detalii accesați 

Condiții mai bune pentru studenții cazați în cămin 
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Toate căminele din subordinea instituțiilor de învățământ de stat vor fi dotate suplimentar cu mașini de 

spălat, mașini de uscat haine, calculatoare conectate gratuit la internet, băi și săli de sport. Executivul a 

aprobat un nou Regulament care va asigura buna funcționare a căminelor și condiții mai bune de trai 

pentru tineri. Totodată, studenților li se va permite să conecteze obiecte suplimentare de iluminare și 

încălzire, iar organele de administrare a căminelor vor asigura condiții de acces și de trai pentru 

persoanele cu dizabilități. 

Pentru detalii accesați 

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