
Informații despre cele mai importante decizii  pentru perioada  12 - 19  ianuarie  2019 ale 

Guvernului Republicii Moldova 
 

Pavel Filip: De trei ani avem o creștere constantă. Vom activa în continuare la capacitate 

maximă și vom produce rezultate pentru oameni 

 
Bilanțul activității Guvernului pe parcursul a trei ani de la învestire a fost prezentat de prim-

ministrul Pavel Filip. Premierul a făcut o retrospectivă a rezultatelor obținute, subliniind că, deși 

Executivul și-a început activitatea într-o perioadă de instabilitate, odată cu preluarea mandatului, 

s-a acționat punctual pe fiecare domeniu, pentru a face față așteptărilor cetățenilor. Prim-

ministrul a menționat că sporirea veniturilor cetățenilor a fost din start o preocupare aparte 

pentru Executiv. În acest sens, au fost implementate o serie de reforme, care au adus echitate și 

echilibru. Pentru a crea condiții mai bune de viață, au fost lansate și programele guvernamentale, 

printre care „Un doctor pentru tine”, „O nouă viață”, „Prima casă”, precum și programe de 

subvenționare a afacerilor inițiate de femei și tineri. 

Pentru detalii accesați  
 

Peste 8000 de copii au vizitat Târgul de Crăciun cu sprijinul Guvernului. Pavel Filip: 

Târgul a devenit o frumoasă tradiție, pe care sper să o văd și în anii următori 

 
Magia sărbătorilor de iarnă și surprizele celei de a doua ediții a Târgului de Crăciun organizat de 

Guvernul Republicii Moldova au luat sfârșit. La ceremonia de încheiere a participat premierul 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-nhhikyd-l-y/


Pavel Filip, la inițiativa căruia a fost organizat Târgul de Crăciun, după modelul capitalelor 

europene. Șeful Executivului a menționat că Târgul de Crăciun a devenit o tradiție, pe care speră 

să o vadă și în anii următorii. Anul acesta peste 8000 de copii din centre de plasament, din 

familii social-vulnerabile, precum și din stânga Nistrului, au avut posibilitatea să viziteze Târgul 

de Crăciun cu suportul Guvernului. ,,Dacă am avut multe zâmbete şi voie bună, să ştiţi că scopul 

pe care mi l-am propus a fost atins” a adăugat premierul. 

Pentru detalii accesați  

  
Încă 50 de mii de familii vor beneficia de ajutor din partea Guvernului pentru perioada 

rece a anului 

 
Începând cu anul curent, încă 50 de mii de familii din țară vor primi lunar un ajutor pentru 

perioada rece a anului, în valoare de 350 de lei. În prezent, de acest suport deja beneficiază 

aproximativ 200 de mii de familii. Această decizie vine să sporească susținerea socială a 

familiilor defavorizate, inclusiv a familiilor, care au în componența sa pensionari cu pensii mai 

mici de 2 mii de lei. Potrivit proiectului, la calcularea venitului acestora nu va mai fi luat în 

considerare suportul unic de 600 de lei, care se acordă în prezent pensionarilor și beneficiarilor 

de alocații sociale de stat sub 2000 de lei. 

Pentru detalii accesați  
Premierul a solicitat instituțiilor din domeniul sănătății să identifice mecanisme de 

reducere a adaosului comercial la medicamente  
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Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat instituțiilor abilitate din domeniul sănătății să examineze și 

să identifice mecanisme de reducere a adaosului comercial aplicat la medicamentele 

comercializate în rețeaua farmaceutică. Prin această inițiativă se urmărește sporirea protecției 

financiare și sociale a populației, precum și a accesului pacienților la tratament și servic ii 

medicale de calitate. Responsabilii din domeniul sănătății urmează să prezinte, în termen de două 

săptămâni, propuneri concrete de modificare a cadrului normativ existent la aplicarea adaosului 

comercial la medicamente. 

Pentru detalii accesați  
  

Pavel Filip cere mai multă responsabilitate de la instituțiile statului în implementarea legii 

salarizării 

 
Implementarea legii cu privire la salarizare, deficiențele sesizate și posibilitățile de înlăturare a  

acestora au fost examinate în cadrul unei ședințe prezidată de prim-ministrul Pavel Filip. 

Premierul a precizat că aprobarea și implementarea acestei legi a fost posibilă datorită creșterii 

încasărilor la bugetul statului, care reprezintă rezultatul activității Guvernului. Pavel Filip a făcut 

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


apel către toate instituțiile din subordine să dea dovadă de mai multă responsabilitate și 

mobilizare, în privința achitării salariilor angajaților. 

Pentru detalii accesați  
Mai multe secții de vot și buletine de vot pentru cetățenii din diaspora 

 
Pentru desfășurarea scrutinului electoral din anul curent, în afara țării vor fi deschise  125 de 

secții de vot, cu 25 mai mult decât în anul 2016. De asemenea, pentru fiecare secție din 

străinătate vor fi distribuite 5000 de buletine, și nu 3000 cum a fost până în prezent. Numărul 

secțiilor de vot va fi dublat în Ucraina, Belarus, Cehia, Marea Britanie și Irlanda. În același timp, 

numărul secțiilor va crește în SUA cu 70%, în Federația Rusă – cu circa 40%, în Portugalia și 

Spania - cu 25%, în Franța și Italia - cu câte 16%, iar în România - cu 9 la sută. 

Pentru detalii accesați  

  
Despăgubiri de peste 387 de mii de lei pentru victimele represiunilor politice  

 
Cabinetul de miniștri a decis alocarea mijloacelor financiare necesare pentru achitarea 

compensațiilor victimelor represiunilor politice. În total, peste 387 mii de lei vor fi repartizați 

pentru 4 beneficiari. Astfel, circa  161 mii de  lei vor fi alocați pentru persoanele din raionul 

Rîșcani, iar peste 225 mii de lei, pentru cei din raionul Rezina. 

Pentru detalii accesați  
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Condamnarea antisemitismului și promovarea toleranței, în atenția Executivului 

 
Definiția de lucru a antisemitismului adoptată în cadrul reuniunii plenare a Alianței 

Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) a fost aprobată de Guvern. Prin această 

decizie Guvernul promovează politicile de antidiscriminare, sporește toleranța față de grupurile 

minoritare și identifică metode de combatere a diverselor manifestări de antisemitism, 

discriminare și intoleranță. De asemenea, adoptarea definiției va oferi un cadru comun pentru 

abordarea problemei antisemitismului la nivel național și internațional. 

Pentru detalii accesați  
  
Premierul Pavel Filip a inspectat lucrările de reparație ale grădinițelor și drumurilor din 

satele Sămănanca și Teleșeu 

 
Premierul Pavel Filip a inspectat 2 drumuri din satele Sămănanca și Teleșeu din raionul Orhei, 

reabilitate în cadrul programului „Drumuri bune”. Drumurile au fost reparate capital, valoarea 

lucrărilor fiind de aproximativ 1,4 milioane de lei pentru fiecare localitate. În satul Sămănanca, 

lucrările s-au desfășurat pe o porțiune de 940 m, iar în Teleșeu pe o lungime de 1km. Totodată, 

premierul a vizitat și două grădinițe din raionul Orhei. 

Pentru detalii accesați  
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Cinci autospeciale de intervenție la incendii vor ajunge în cinci raioane ale țării 

 
Situaţiile excepţionale vor fi gestionate mai eficient, iar timpul de intervenție a salvatorilor în 

situații de risc va fi redus. În acest scop, 5 autospeciale de intervenție pentru stingerea incendiilor 

vor fi repartizate în 5 raioane ale țării: Edineț, Fălești, Călărași, Strășeni și Telenești. Mijloacele 

tehnice au fost donate Republicii Moldova de către partenerii străini pentru dotarea posturilor 

teritoriale de salvatori și pompieri voluntari din localitățile Terebna, Sărata Veche, Sipoteni, 

Cojușna și Bogzești. 

Pentru detalii accesați  
Premierul Pavel Filip a avut o întrevedere cu europarlamentarele Norica Nicolai și Maria 

Grapini 

 
Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu delegația Grupului de prieteni ai Republicii 

Moldova din cadrul Parlamentului European, eurodeputatele române Norica Nicolai și Maria 

Grapini. Premierul a apreciat susținerea continuă a europarlamentarelor pentru agenda europeană 

a Republicii Moldova, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul sesiunilor plenare ale Parlamentului 

European. Părțile au făcut, de asemenea, un schimb de opinii și privind alegerile parlamentare 

din 24 februarie. Premierul a menționat că autoritățile depun toate eforturile ca alegerile să fie 

libere, democratice și transparente, conform tuturor normelor europene. 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail20.com/t/d-i-nhhikyd-l-n/


Pentru detalii accesați  
  
Președintele în exercițiu al OSCE, în dialog cu Pavel Filip: Apreciem progresele 

autorităților în consolidarea încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului 

 
Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu președintele în exercițiu al OSCE, Miroslav 

Lajcak. Pavel Filip și-a exprimat încrederea că prin eforturi comune va fi dezvoltată o colaborare 

eficientă pentru dinamizarea dialogului în cadrul negocierilor politice și avansării în procesul de 

reglementare transnistreană. La rândul său președintele în exercițiu al OSCE, Miroslav Lajcak, a 

spus că progresele vizibile ale autorităților în consolidarea încrederii dintre cele două maluri ale 

Nistrului sunt recunoscute și apreciate de comunitatea internațională. 

Pentru detalii accesați  
Pavel Filip: Sunt un consumator de cultură și îi respect foarte mult pe cei care o creează 

 
Prim-ministrul Pavel Filip a participat de Ziua Națională a Culturii la serata de creație a 

maestrului Eugen Doga. Casa artistului și-a deschis larg porțile pentru toți iubitorii de cultură. 

Aceștia au reflectat asupra valorilor noastre naționale și au adus un omagiu Luceafărului poeziei 

românești – Mihai Eminescu. „A fost un sfârșit de zi minunat. Întotdeauna am spus că sunt un 

consumator de cultură și îi respect foarte mult pe cei care o creează”, a menționat premierul în 
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cadrul festivității. Totodată, Pavel Filip a exprimat sprijinul continuu al Guvernului pentru 

dezvoltarea culturii, promovarea acesteia atât în țara noastră, cât și peste hotarele ei.  

Pentru detalii accesați  
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