
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  16 - 21  decembrie 2018 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

 

Guvernul și-a angajat răspunderea pentru ca încă 60 de mii de persoane să primească 

ajutor de 600 de lei de sărbători 

 

Peste 60 mii de persoane care primesc alocații sociale sub 2000 de lei vor primi în săptămânile 

următoare un ajutor de 600 de lei cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Astfel, de ajutor financiar în 

mărime de 600 de lei vor beneficia următoarele categorii: 1. persoanele care au atins vârsta de 

pensionare, însă pentru că nu au stagiul complet de muncă sau nu au putut demonstra cu acte că 

au lucrat și primesc o alocație de câteva sute de lei; 2. persoanele care primesc alocații pentru 

dizabilitate; 3. persoanele care primesc alocații pentru că și-au pierdut întreținătorul. Potrivit 

Constituției, Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, 

unei declarații de politică generală sau unui proiect de lege. 

Pentru detalii accesați 

  

Noi facilități pentru deținătorii poliței de asigurare  

 

Polița de asigurare va putea fi achitată on-line, prin post terminal sau la oficiile poștale, iar 

statutul de persoană asigurată va fi acordat și suspendat în baza unui nou Regulament. 

Documentul stabilește condițiile de acordare/suspendare a statutului de persoană asigurată, 

precum și criteriile de prioritizare în cazul atribuirii persoanei fizice la maimulte categorii de 
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plătitori ai primelor de asigurare. În același timp, va fi simplificată procedura de raportare de 

către instituțiile abilitate de ținerea evidenței persoanelor asigurate de stat. Informațiile vor fi 

transmise către CNAM prin canale electronice, în regim on-line sau prin intermediul platformei 

de interoperabilitate. 

Pentru detalii accesați 

  

Prim-ministrul Pavel Filip către veteranii din Strășeni: Am convenit să avem o abordare 

sistemică și fundamentală față de problemele veteranilor 

 

Problemele și nevoile veteranilor de război din raionul Strășeni au fost discutate la Forumul  

veteranilor şi al structurilor de forţă din raion. Premierul Pavel Filip a menționat că protecția 

socială a veteranilor mereu a fost în atenția lui și a Guvernului. Astfel, a fost stabilită 

indemnizaţia de 500 de lei soților sau părinţilor  persoanelor decorate post-mortem cu Ordinul 

Republicii şi Ştefan cel Mare şi stabilit ajutorul material unic anual de 1000 de lei. Pavel Filip 

a mai menționat că în prezent se identifică posibilități pentru majorarea alocației lunare pentru 

veteranii de război, care constituie acum 100 de lei, dar și pentru stabilirea unui mecanism de 

asigurare a transportului gratuit prin compensație financiară. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, la Gala AOAM: Împreună am reușit să facem reforme, astfel încât astăzi 

oamenii să simtă beneficii 

 

Premierul Pavel Filip, alături de peste 1000 de antreprenori din țară, a participat la cea de-a treia 

ediție a Galei Antreprenorilor. În discursul său, premierul a menționat că organizatorul 

evenimentului - AOAM - Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova este cea care sprijină 
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Guvernul în dialogul cu reprezentanții businessului. ,,Împreună cu dumneavoastră am reușit să 

facem aceste reforme, astfel încât astăzi toți să simtă beneficii. Pe de o parte, dumneavoastră, cei 

care reprezentați mediul de afaceri, pe de altă parte, oamenii, care au nevoie de salarii și 

pensii mai mari. Sunt rezultate obținute de echipa care este astăzi la guvernare prin muncă și 

sudoare”, a spus Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

  

Republica Moldova, interesată să preia experiența Letoniei în organizarea și desfășurarea 

alegerilor 

 

Guvernul este deschis pentru a prelua cele maieficiente practici internaționale în organizarea și 

desfășurarea unui proces electoral corect și transparent. În acest scop, premierul Pavel Filip a 

avut o întrevedere cu Arnis Cimdars, președintele Comisiei Electorale Centrale din Letonia. 

Părțile au făcut un schimb de opinii privind măsurile care pot fi luate de autorități pentru ca 

alegătorii să voteze în baza propriilor convingeri, fără a fi influențați de factori externi. În 

particular, interlocutorii au discutat despre măsurile pentru protecția spațiului informațional, 

inclusiv pentru combaterea știrilor false și a propagandei politice pe rețelele de socializare.  

Pentru detalii accesați 

 

Pavel Filip, la Gala Laureaților în domeniul Voluntariatului: Voluntariatul ne îndeamnă 

prin propriul exemplu, să dăruim și să fim mai buni 
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Meritele voluntarilor și organizațiilor care au contribuit la dezvoltarea voluntariatului în 

Republica Moldova pe parcursul anului 2018 au fost celebrate în cadrul Galei Laureaților în 

domeniul Voluntariatului. Prezent la eveniment, prim-ministrul Pavel Filip a mulțumit 

voluntarilor pentru ceea ce fac, menționând că peste 60 de mii de voluntari s-au mobilizat pentru 

a ajuta 270 de mii de persoane din țara noastră. ,,Nu este suficient să fii empatic. Trebuie să 

acționezi. Iar dumneavoastră acționați. Voluntariatul ne îndeamnă prin propriul exemplu, să 

dăruim și să fim mai buni”, a declarat premierul. 

Pentru detalii accesați 

La Strășeni va fi lansat un proiect-pilot de alimentație în instituțiile educaționale, bazat pe 

externalizarea serviciilor 

 

În raionul Strășeni va fi implementat un proiect-pilot de organizare a alimentației copiilor și 

elevilor în instituțiile educaționale. Pentru aceasta, blocurile alimentare, cantinele, depozitele 

pentru păstrarea produselor vor fi comasate la nivelul localității și vor trece în gestiunea 

agentului economic. Acesta va renova și dota cu utilajul necesar spațiile de pregătire și de 

păstrare a bucatelor, va asigura instruirea și salarizarea personalului. Contractele cu operatorul 

economic vor putea fi încheiate pe un termen de până la 5 ani. „Acest proiect va aduce pe de o 

parte -  economii, iar pe de altă parte - calitate”, a subliniat prim-ministrul Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

  

Pavel Filip a donat Muzeului Național de Artă două covoare din patrimoniul familiei sale  
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Muzeului Național de Artă și-a îmbogățit colecția cu două covoare din secolului al XIX-lea, 

oferite în dar de premierul Pavel Filip și familia sa. Covoarele au fost țesute de bunica 

premierului și păstrate zeci de ani în familie. ,,Și eu, și familia mea, vrem să participăm la 

promovarea și valorificarea tradiției țesutului de covoare de la noi. Considerăm că în colecția 

muzeului aceste covoare se vor simți mai protejate, dar și valorificate, așa încât viața lor să 

dureze încă mulți, mulți ani”, a menționat premierul. 

Pentru detalii accesați 

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