
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  24 - 30 noiembrie  2018 

ale Guvernului Republicii Moldova 

Peste 48 mii de lucrători medicali din țară vor avea salarii mai mari 

 

Începând cu luna decembrie 2018, medicii și personalul medical din țară, salarizați din bugetul 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) vor primi salarii mai mari. Salariul medicilor 

va crește cu 20%, iar al personalului medical – cu 10%. Astfel, dacă în prezent medicii de familie cu o 

vechime în muncă de până la 10 ani au un salariu de funcție de 5210 lei, potrivit noilor prevederi 

acesta va crește până la 6510 lei. Pentru medicii din asistenţa medicală urgentă prespitalicească, cu un 

stagiu similar, salariul de funcție va spori de la 4160 de lei la 5200 de lei. De aceleași majorări vor 

beneficia și alte categorii de medici: farmaciștii, laboranții și psihologii.  

Pentru detalii accesați 

  

36 de ambulanțe noi, pentru serviciul medical de urgență prespitalicească. Pavel Filip: Investiția 

se încadrează în logica reformelor din sistemul de sănătate 

 

36 de ambulanțe noi, de tip „B”, dotate cu echipament performant, vor ajunge în punctele medicale de 

urgență prespitalicească. 35 de autospeciale vor fi distribuite stațiilor de urgență din municipiul 

Chișinău și alte localități din țară, iar una este destinată Institutului Mamei și Copilului. „Acest 

exemplu de investiție se încadrează perfect în logica reformelor pe care le facem noi în sistemul de 

sănătate. Am pornit cu sănătatea publică, acum vorbim despre asistența medicală primară și despre 

conceptul reformei spitalicești. Toate aceste reforme nu vor fi suficient de eficiente, dacă nu vom avea 

dezvoltată infrastructura medicinii de urgență”, a spus Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, către APL Dondușeni: Rog primarii să susțină reforma medicinii primare și să ofere 

încăperi pentru medicii care vor lansa practici individuale 
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Pavel Filip însoțit de întreaga echipă guvernamentală s-au deplasat la Dondușeni. La ședința cu 

administrația și locuitorii raionului, prim-ministrul a trecut în revistă principalele reforme ale 

Guvernului, accentuând determinarea de a duce la bun sfârșit proiectele începute și de a continua 

acțiunile de susținere a populației. Printre principalele proiecte sociale au fost menționate programele 

Prima Casă, PARE 1+1, Start pentru tineri și Drumuri Bune pentru Moldova. De asemenea, au fost 

discutate problemele oamenilor de afaceri din raion. Reducerea poverii fiscale, achitarea impozitelor în 

bugetul statului, prețurile la produsele agricole și diversificarea piețelor de desfacere - au fost 

principalele subiecte abordate. 

Pentru detalii accesați 

  

1200 de locuri de muncă, create la Dondușeni 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a vizitat fabrica de textile „Molltex Grup” din orașul Dondușeni. 

Investitorul a fost convins să vină în Republica Moldova anul trecut de către Pavel Filip, iar în prezent 

își extinde afacerea în nordul țării și planifică deschiderea fabricilor și în alte localități. Aceasta este 

ce-a de-a doua fabrică a „Molltex Grup”, prima fiind deschisă în luna mai curent, la Bălți. La noua 

întreprindere din or. Dondușeni activează 127 de angajați. În același timp, fabrica are o capacitate de 

750 de locuri de muncă cu posibilitatea de extindere până la 1200. Articolele textile confecționate de 

muncitori sunt exportate în România și în Uniunea Europeană. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, despre situația din Ucraina: Republica Moldova condamnă acțiunile unilaterale și 

provocatoare ale Federației Ruse 
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Situația din Ucraina a fost discutată  în cadrul unei ședințe convocată de prim-ministrul Pavel Filip cu 

responsabilii din domeniu. Rada de la Kiev a aprobat introducerea regimului juridic special în unele 

regiuni ale Ucrainei, inclusiv în Vinița și Odessa - regiuni vecine cu Republica Moldova. Premierul 

Pavel Filip și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea dramatică a tensiunilor dintre Moscova și 

Kiev. În acest context, cetățenii moldoveni care vor să călătorească în Ucraina, vor fi verificați 

suplimentar la trecerea frontierei. De asemenea, pentru eventuale întrebări sau neclarități, oamenii pot 

apela la Linia verde 022-259-717, disponibilă 24/24. 

Pentru detalii accesați 

Premierul Pavel Filip a avut o convorbire telefonică cu președintele României, Klaus Iohannis 

 

Premierul Pavel Filip a avut o discuție telefonică cu președintele României, Klaus Iohannis. Pavel Filip 

l-a felicitat pe Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Naționale a României, marcată pe 1 decembrie, și a 

Centenarului Marii Uniri. Premierul a mulțumit pentru sprijinul constant acordat țării noastre de 

România. Cea mai recentă manifestare a acestei susțineri este promulgarea în ziua de ieri a legii 

privind construcția Autostrăzii Unirii: Târgu Mureș - Iași - Ungheni. Pentru detalii accesați 

Premierul Pavel Filip, de Ziua Națională a României: Ne-am propus să trăim într-un spațiu 

legat de o infrastructură comună  
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Prim-ministrul Pavel Filip a participat la recepția organizată la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a 

României. Cu acest prilej, premierul a adresat un mesaj de felicitare poporului român, subliniind că 

România este pentru Republica Moldova mai mult decât un prieten și un partener. În context, 

premierul a mulțumit părții române pentru suportul permanent acordat țării noastre, inclusiv pe 

dimensiunea europeană. În același timp, Pavel Filip a subliniat că relația specială dintre statele noastre 

este confirmată prin proiecte concrete de infrastructură energetică, rutieră, educațională, de 

comunicații electronice și de aprovizionare cu apă potabilă. 

Pentru detalii accesați 

Premierul Pavel Filip, la „Moldova Business Week 2018”: Republica Moldova se schimbă, se 

dezvoltă și evoluează. Vă invit să investiți și să creșteți în Moldova 

 

„Moldova Business Week 2018” – cel mai important eveniment economic din țară a reunit timp de 3 

zile peste o mie de oameni de afaceri din circa 30 de state, reprezentanţi ai companiilor autohtone, 

autorități și parteneri de dezvoltare. În mesajul său de salut, premierul Pavel Filip a încurajat 

investitorii să descopere potențialul țării noastre, evidențiind oportunitățile existente: accesul pe piețele 

UE și CSI, precum și condițiile favorabile pentru lansarea afacerilor. „Republica Moldova, cea din 

2018, este perfectă pentru investiții, pentru că astăzi, țara noastră este alta decât acum 3 ani”, a 

menționat premierul. 

Pentru detalii accesați 

Executivul a probat Planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă 2019-2020 

 

Planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă 2019-2020 a fost aprobat de Executiv. Documentul va 

îmbunătăți dialogul autorităților cu societatea civilă și va dezvolta capacitățile funcționarilor publici 

privind guvernarea deschisă. Totodată, planul include acțiuni ce țin de asigurarea transparenţei 

achiziţiilor publice, publicarea datelor deschise în timp util şi promovarea utilizării acestora de 

societatea civilă. De asemenea, conform planului, urmează a fi modernizate 3 tipuri de servicii publice: 

eliberarea permisului de conducere, acordarea ajutorului de șomaj, determinarea dizabilității și 

capacității de muncă. 

Pentru detalii accesați 

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