
 

Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  17 - 23 noiembrie  2018 

ale Guvernului Republicii Moldova 

1500 locuri de muncă vor fi create la Cahul. Premierul Pavel Filip a vizitat noua fabrică a 

companiei Dräxlmaier 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat noua fabrică a companiei Dräxlmaier, deschisă la 

15 octombrie curent, în subzona Cahul din cadrul Zonei Economice Libere Bălți. Aceasta este 

cea mai modernă fabrică a grupului Dräxlmaier  – investiții considerabile s-au făcut pentru dezvoltarea 

infrastructurii și utilităților publice. În acest scop, Guvernul a venit cu o contribuție de 20 milioane de 

lei, cu această sumă fiind dezvoltat sistemul energetic, rețelele de asigurare cu apă, canalizare, liniile 

de iluminare externă, drumul de acces, parcarea și conectarea la rețelele de gaze naturale. Investițiile 

companiei în țara noastră depășesc suma de 100 milioane de euro. 

Pentru detalii accesați 

  

26 familii din Cahul au propria locuinţă, datorită programului ,,Prima Casă”.  

Pavel Filip: Pentru noi este important ca tinerii să rămână acasă 

 

26 de familii din raionul Cahul se pot bucura de propria locuinţă, datorită programului ,,Prima Casă”. 

În cadrul vizitei sale la Cahul, premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu beneficiarii acestui program. ,,Noi 

ne confruntăm cu problema plecării tinerilor, dar mulţi pleacă din imposibilitatea de a-şi cumpăra 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-nttkjky-l-r/


propria locuinţă. De aceea, Guvernul şi-a propus să vină cu programul Prima Casă şi mă bucur că 

acesta ia amploare. Pentru noi este important ca tinerii să rămână acasă”, a spus prim-ministrul. Până 

acum, 810 de beneficiari şi-au procurat locuinţe în cadrul programului, dintre care 586 sunt familii 

tinere, iar 224 - tineri necăsătoriți. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, către APL Cahul: Nu facem daruri electorale, am muncit mult pentru a avea 

capacitatea financiară să facem investiții sociale 

 

Pavel Filip, însoțit de întregul Cabinet de miniștri, au efectuat o vizită la Cahul, pentru a discuta 

problemele cu care se confruntă oamenii din raion, dar și a asculta propunerile lor de soluționare a 

acestora. „Avem probleme comune în țară, acumulate pe parcursul a 27 de ani, iar obiectivul acestei 

guvernări a fost să le rezolvăm. Am început cu cele legate de salariile și pensiile mici, lipsa medicilor 

și a profesorilor în sate, starea proastă a drumurilor, dar și lipsa gestionării deșeurilor solide”, a spus 

Pavel Filip. Toate problemele abordate au fost notate, urmează să fie sistematizate pentru găsirea 

soluțiilor optime. 

Pentru detalii accesați 

  

Pavel Filip, la inaugurarea Colegiului de Inginerie din Strășeni: Vrem să transformăm domeniul 

educației, să trecem de la investiții în brațe de muncă - la investiții în materie cenușie 

 

Elevii pasionați de inginerie vor avea posibilitatea să studieze la Colegiul de Inginerie în orașul 

Strășeni. La inaugurarea acestuia a participat premierul Pavel Filip, care a menționat că educația, 

ingineria, mediul de afaceri și tinerii sunt lucruri la care ține foarte mult și care sunt motoarele 
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dezvoltării țării noastre. „Trăim în epoca informațională, nu se mai întâmplă ceea ce a fost în epoca 

industrială sau cea agricolă și, din punctul ăsta de vedere, noi punem accent foarte mare pe educație. 

Vrem să transformăm acest domeniu. Este foarte important să regândim acest sistem. Trebuie să 

pregătim specialiști care sunt necesari pieței de muncă”, a subliniat Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

  

1,5 milioane de lei, compensații pentru victimele represiunilor politice 

 

Circa 1,5 milioane de lei din bugetul de stat vor fi alocate pentru 6 persoane, victime ale represiunilor 

politice, care și-au pierdut bunurile în urma naționalizării sau confiscării acestora. Mijloacele 

financiare vor fi acordate pentru compensarea valorii bunurilor pierdute, inclusiv pentru plata tranșei 

unice persoanelor care au împlinit vârsta de 75 de ani. Compensațiile bănești au fost repartizate în baza 

deciziilor administrației publice locale, pentru persoanele din Cahul, Criuleni, Ocnița, Strășeni, 

Chișinău și Cantemir. 

Pentru detalii accesați 

BEI extinde contractul de finanțare cu Republica Moldova pentru reabilitarea infrastructurii 

energetice 

 

Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind 

implementarea proiectului „Transportul energiei electrice de către „Moldelectrica”, semnat în 2012, va 

fi extins cu încă 2 ani, până la 26 decembrie 2020. Documentul va oferi posibilitatea valorificării 

integrale a mijloacelor împrumutului acordat de BEI, în valoare totală de 17 milioane de euro, pentru 

reabilitarea infrastructurii naționale de transport a energiei electrice. 

Pentru detalii accesați 
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