
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  1 - 8  decembrie  2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 
 

Pavel Filip: Bradul, donat de Guvernul de la București, este încă un simbol al legăturii 
strânse dintre Republica Moldova și România 

 

Cel mai important „actor” al Târgului de Crăciun - pomul de sărbătoare, adus din munții 
Bucovinei, a ajuns la Guvern și a fost întâmpinat de către prim-ministrul Pavel Filip. „Acest 
lucru înseamnă că și orașul Chișinău se aliniază la capitalele europene. Îmi pare bine că al doilea 

an consecutiv pomul de Crăciun este oferit cu multă generozitate de către prietenii și colegii 
noștri din România. Acesta este încă un simbol care arată legătura strânsă dintre Republica 

Moldova și România”, a spus premierul. 

Pentru detalii accesați 

Surprizele Târgului de Crăciun: Evenimentul va avea colindul său, iar vizitatorii se vor 

bucura de o roată panoramică 

 

Târgul de Crăciun, care reunește cetățenii noștri acasă, devine o tradiție. În perioada 

15 decembrie2018 – 15 ianuarie 2019, acesta va fi organizat la inițiativa premierului Pavel Filip, 
pentru al doilea an consecutiv. În cadrul unei conferințe de presă, prim-ministrul a informat 
despre faptul că Târgul va avea propriul colind -„Acasă de Crăciun”, scris de trupa Brio Sonoris, 

și în premieră, va fi instalată o roată panoramică de 20 de metri. 

Pentru detalii accesați 

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


  
Planurile Kaufland în Moldova: Investiții de peste 300 milioane de euro și 2000 de locuri de 

muncă 

 

Investiții de peste 300 milioane de euro și aproximativ 2000 de locuri de muncă create. Acestea 

sunt planurile companiei Kaufland pentru Republica Moldova. Compania a organizat 
evenimentul Richtfest - o sărbătoare germană, care marchează o etapă importantă în construcția 
primului magazin din țara noastră. La eveniment a participat prim-ministrul Pavel Filip, care a 

menționat că cel mai bine despre eforturile Guvernului pentru îmbunătățirea mediului de  afaceri 
vorbesc faptele și cifrele. „Evenimentul acesta dovedește că investitorii care vin în Republica 

Moldova se simt liberi în acțiuni și se simt siguri în investițiile pe care le fac în această țară”, a 
spus Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

Vizita Guvernului la Orhei. Pavel Filip, către APL: Prioritatea numărul unu este să 

pregătim profesori și medici calificați în țară 

 

Pavel Filip și întregul Cabinet de miniștri s-au deplasat la Orhei pentru a discuta principalele 
reforme ale Guvernului, problemele din sistemul de sănătate, inclusiv lipsa medicilor în sate, dar 
și prioritatea numărul unu pentru Executiv – educația. În cadrul ședinței au fost 

abordate mai multe probleme locale, care urmează a fi sistematizate într-un plan de acțiuni, 
elaborat de Cancelaria de Stat în comun cu administrația publică locală. 

Pentru detalii accesați 

  

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


Premierul s-a întâlnit cu locuitorii satelor Peresecina şi Camencea din raionul Orhei. Pavel 

Filip: Problema noastră este nu lipsa banilor, ci administrarea proastă 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a discutat cu locuitorii satelor Peresecina și Camencea din raionul 
Orhei. Oamenii au vorbit despre problemele pe care le întâmpină și au solicitat suportul 

Guvernului în depășirea acestora. Pavel Filip a menționat că problemele abordate sunt comune 
pentru toate localitățile și de vină ar fi nu lipsa banilor, ci administrarea proastă. Prim-ministrul 
a mai declarat că vor fi aprobate master-planuri pentru construcția sistemelor de apă și canalizare 

în localități, dar și pentru managementul deșeurilor solide. De asemenea, premierul s-a referit și 
la alte reforme făcute Guvern pentru crește economia și nivelul de trai al populației.  

Pentru detalii accesați 

  

SUA rămâne partenerul strategic al Republicii Moldova 

 

Prim-ministrul Pavel Filip și cu George Kent, asistentul adjunct pentru Afaceri Europene și 
Eurasiatice al Secretarului de Stat al SUA, au avut o întrevedere în cadrul căreia Premierul a 
menționat că relația Republicii Moldova cu SUA este una strategică, iar susținerea acordată de 

SUA este foarte valoroasă. Pavel Filip s-a referit la acțiunile Guvernului pentru îmbunătățirea 
mediului de afaceri și stabilizarea sectorului bancar. La rândul său, oficialul american a 

confirmat suportul SUA pentru ca Republica Moldova să fie o țară de succes, democratică și 
prosperă. 

Pentru detalii accesați 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-nitukyk-l-k/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-nitukyk-l-o/


Pavel Filip: Nu se va mai închide nicio școală. Dimpotrivă, școlile vor fi redeschise, inclusiv 

cea din satul Donici 

 

Premierul Pavel Filip a promis că nu se va mai închide nicio școală: „Școlile din țară vor fi 
redeschise, inclusiv școala primară din satul Donici”. Declarația a fost făcută de premierul Pavel 

Filip în timpul vizitei la casa-muzeu „Alexandru Donici”. Totodată, șeful Executivului a donat 
muzeului un set de  documente autentice, scrise de cunoscutul fabulist. Premierul a avut parte și 
de o surpriză frumoasă. Profesorii și copiii au organizat o șezătoare cu multe cântece populare și 

colinde. 

Pentru detalii accesați 

  
La Chișinău va fi deschis Muzeul național de istorie a evreilor, iar Cimitirul evreiesc va fi 

reabilitat 

 

La inițiativa premierului Pavel Filip, Cimitirul evreiesc din Chișinău va fi reabilitat și 
transformat într-un centru cultural istoric evreiesc și va include maimulte obiective istorice ale 

comunității evreiești. În acest sens, Executivul a aprobat hotărârea de a transfera cimitirul în 
subordinea subordinea Ministerului  Educației, Culturii și Cercetării. Documentul stabilește și 
sediul unde va fi amplasat Muzeul de istorie a evreilor din Republica Moldova. 

Pentru detalii accesați 

La Strășeni va fi edificat un monument în memoria victimelor deportărilor staliniste, iar la 

Ungheni - monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-nitukyk-l-n/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-nitukyk-l-p/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-nitukyk-l-b/


 

În satul Sireți, raionul Strășeni, va fi edificat monumentul în memoria victimelor deportărilor 
staliniste. Acesta va fi înălțat pentru comemorarea celor 53 de persoane deportate din satul Sireț. 

De asemenea, în orașul Ungheni va fi edificat monumentul lui ,,Ștefan cel Mare și Sfânt”.  

Pentru detalii accesați 
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https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-nitukyk-l-x/
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