
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  9 - 15  decembrie  2018 

ale Guvernului Republicii Moldova 

 

Târgul de Crăciun, inaugurat la Chișinău. Pavel Filip: Acest Târg este felul nostru de a-i 

aduce pe toți împreună Acasă de  Crăciun 

 

Luminițele Târgului de Crăciun, organizat de Guvernul Republicii Moldova, s-au aprins în seara 

zilei de 15 decembrie, în inima capitalei, pentru a reuni oamenii acasă și a le oferi adevărata 
căldură a sărbătorilor. Inițiatorul evenimentului, premierul Pavel Filip, a venit la inaugurarea 

Târgului împreună cu nepoțelul său Patric, menționând că sărbătorile de iarnă sunt despre familie 
și se asociază cu ceea ce numim acasă. „Pentru mine, acasă înseamnă băieții mei, nepoțelul meu, 
satul de baștină unde m-am născut - satul Pănășești. Și, desigur că pentru mine, acasă înseamnă 

Republica Moldova și sunt sigur că pentru fiecare dintre dumneavoastră și toți concetățenii noștri 
Moldova este acasă”, a spus premierul. 

Pentru detalii accesați 

Premierul, la raport în Parlament: În anul 2016 am stabilizat economic țara, în 2017 am 

făcut reforme și am adus echitate, în 2018 construim 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a prezentat în Parlament, Raportul de activitate al Guvernului pentru 
perioada 2016-2018. Șeful Executivului a făcut o retrospectivă a evoluțiilor din ultimii trei ani 
referindu-se la cele mai importante reforme: reforma guvernului, reforme pentru business, 

reforma pensiilor, a salariilor, reforme în sănătate și educație.  Pavel Filip s-a referit și la 
proiectele sociale, cu impact direct asupra cetățenilor: reînnoirea parcului de ambulanțe,  

lansarea programelor „O nouă viață”, „Prima Casă” și „Un doctor pentru tine”, dar și la  
proiectele de infrastructură - „Drumuri bune” și conectarea la rețelele de apă și canalizare. 

Pentru detalii accesați 

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


  

Pavel Filip, la Forumul Național al Femeilor: În Republica Moldova va fi tot mai ușor să 

faci afaceri, dacă ne vom implica împreună 

 

Premierul Pavel Filip a îndemnat femeile din Republica Moldova să participe activ la 

dezvoltarea mediului de afaceri din țară și să beneficieze de condițiile atractive create în ultimii 
ani pentru inițierea afacerilor. Mesajul de încurajare a fost transmis în cadrul Forumului Național 

al Femeilor din Moldova, desfășurat cu genericul ,,Femeia și Migrația”. În cadrul evenimentului, 
prim-ministrul a discutat cu antreprenoarele despre condițiile de desfășurare a activității 
economice la noi în țară. La rândul lor, femeile de afaceri au mulțumit premierului pentru 

acțiunile întreprinse de autorități pentru crearea unui mediu de afaceri atractiv, dar și pentru 
programele de care beneficiază, printre care programul START pentru tineri și PARE 1+1. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, la redeschiderea grădiniței din Drăgușeni, Strășeni: Nu putem vorbi despre un 

viitor al acestei țări, fără a ne gândi la condițiile pe care le oferim copiilor noștri 

 

Copiii și educatorii din satul Drăgușeni, raionul Strășeni, se vor bucura de condiții mai bune, 
după ce grădinița din localitate a fost renovată. Aici a fost schimbat sistemul de încălzire, reţeaua 

electrică, clădirea fiind izolată termic. Pentru reparația grădiniței din bugetul de stat au fost 
alocate 3,5 milioane de lei. Premierul Pavel Filip a participat la redeschiderea grădiniței după 

reparație, menționând că investițiile în copii sunt cele mai valoroase și vor continua. „Noi nu 
putem vorbi despre un viitor al acestei  țări fără a ne gândi la condițiile pe care le oferim copiilor 
noștri”, a spus Pavel Filip. 

Pentru detalii accesați 

  

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ndlnkt-l-d/
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Premierul Pavel Filip: Exemplul comunei Rădeni demonstrează că atunci, când există 

voință și eforturi conjugate, rezultatele nu se lasă așteptate  

 

Premierul Pavel Filip a inspectat drumul din satul Zămcioji, raionul Strășeni, care a fost construit 
în cadrul programului „Drumuri bune pentru Moldova”. Drumul are o lungime de aproximativ 

500 de metri, iar valoarea lucrărilor efectuate este de circa 1,4 milioane de lei. Prim-ministrul a 
vizitat și blocul administrativ renovat al primăriei Rădeni, unde mai sunt amplasate: oficiul 

medicilor de familie, oficiul poștal și sectorul de poliție. În total, pentru lucrările de reparație au 
fost cheltuite 1,7 milioane de lei. Banii au fost alocați din bugetul statului, al primăriei și al 
Consiliului raional Strășeni. 

Pentru detalii accesați 

Peste 1000 de locuințe, procurate în cadrul Programului „Prima Casă” 

 

Peste 1000 de tineri și familii tinere și-au procurat o locuință prin intermediul programului  

„Prima Casă”. „Mă bucur că acest program ia amploare. Dacă fiecare guvernare reușea în fiecare 
an să acorde cel puțin 1000 de apartamente, asta  însemna că mii de familii sau mii de oameni 
rămâneau aici, acasă, să muncească în Republica Moldova și nu plecau peste hotare”, a spus 

prim-ministrul. Programul guvernamental „Prima Casă” a fost lansat la 26 martie curent, la 
inițiativa premierului Pavel Filip. Cele mai multe locuințe prin intermediul programului au fost 

procurate în municipiile Chișinău, Bălți și Cahul. 

Pentru detalii accesați 

  
  

Pavel Filip, către misiunea NDI: Guvernul a luat toate măsurile pentru asigurarea unui 

proces electoral liber, democratic și transparent 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ndlnkt-l-k/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-ndlnkt-l-u/


 

„Guvernul Republicii Moldova a întreprins toate măsurile necesare pentru asigurarea unui proces 
electoral liber, transparent, echitabil și în baza tuturor normelor democratice”. Declarația a fost 

făcută de prim-ministrul Pavel Filip, în cadrul întrevederii cu misiunea de experți internaționali 
ai Institutului Național Democratic (NDI), aflați în vizită la Chișinău. În cadrul discuțiilor, 
interlocutorii au vorbit și despre importanța deschiderii unui număr suficient de secții de votare 

peste hotarele țării. Pentru a cunoaște unde și câte secții de votare trebuie să fie deschise, a fost 
lansată procedura de înregistrare online a cetățenilor din diasporă. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, către Asociaţia Investitorilor Străini: Problemele pot fi soluționate doar cu 

eforturile comune ale Guvernului, mediului de afaceri și societății civile  

 

Relația strânsă și productivă dintre Guvern și Asociația Investitorilor Străini (FIA) a fost 

remarcată în timpul întrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu membrii FIA. Premierul a spus 
că din prima zi a mandatului și-a propus ca acest Guvern să fie un partener și un prieten al 
mediului de afaceri și datorită eforturilor comune au fost obținute rezultate. Indicatorii economici 

sunt în creștere, iar Executivul are posibilitate să facă investiții sociale. ,,Capacitatea de a face 
investiţii sociale apare atunci când ai investitori, când ai locuri de muncă, când ai de unde 

acumula bani în bugetul statului, bani care vin din impozite”, a menționat Pavel Filip.  

Pentru detalii accesați 
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