
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  26 ianuarie - 

1  februarie  2019 ale Guvernului Republicii Moldova 

 

Guvernul va aloca un milion de lei pentru promovarea mesajului de pace al candidatului la 

Premiul Nobel, Ion Lazarenco 

 

Cabinetul de miniștri a decis să aloce un milion de lei pentru promovarea imaginii țării și a 
mesajului de pace susținut de candidatul la Premiul Nobel pentru Pace, Ion Lazarenco. Premierul 
a spus că acum este momentul să demonstrăm că moldovenii pot fi uniți: „Cred cu tărie că 

Republica Moldova este ca Ion Lazarenco - ambițioasă și rezistentă, așa că dacă ne organizam și 
ne mobilizam pentru promovarea sportivului, o să avem cu ce ne mândri în continuare.” La 

rândul său, Ion Lazarenco a mulțumit prim-ministrului pentru susținere și decizia de a îl înainta 
la Premiul Nobel pentru Pace. 

Pentru detalii accesați 

Pavel Filip, despre speculațiile privind legea salarizării: Toate deficiențele vor fi eliminate  

 

Prim-ministrul Pavel Filip a vorbit despre speculațiile apărute în legătură cu noua lege cu privire 
la salarizare. Pavel Filip  s-a referit la reclamaţiile făcute de mai mulți cetățeni, precum că aceștia 

au ridicat salarii mai joase decât în trecut. Premierul a sugerat tuturor să se adreseze la contabili, 
la directorii întreprinderilor care nu au calculat salariul mediu pe anul trecut şi nu le-au plătit 
această compensaţie. În același timp, premierul a solicitat Ministerului Finanțelor să acorde în 
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continuare suportul necesar direcțiilor financiare pentru a asigura corectitudinea și eliminarea 

deficienților de calcul al salariului. 

Pentru detalii accesați 

  

  
Guvernul a aprobat semnarea unui precontract cu un investitor european, care prevede 

cumpărarea și deetatizarea a 63,89% din acțiunile „Moldindconbank” 

 

Guvernul a aprobat semnarea unui precontract privind cumpărarea şi deetatizarea acțiunilor nou-

emise de banca de importanță sistemică BC „Moldindconbank” S.A. Astfel, 63,89% din acțiunile 
nou-emise vor fi cumpărate de către Agenția Proprietății Publice, la un preț de peste 760 

milioane de lei. Decizia Executivului de a cumpăra și ulterior a vinde acțiunile nou emise ale BC 
„Moldindconbank” S.A. va contribui la menținerea stabilității băncii, va facilita realizarea 
tranzacției cu potențialii investitori și va impulsiona și mai mult reformarea sistemului bancar. 

Pentru detalii accesați 

  
O companie chineză, interesată să investească în tehnologia 5G în Republica Moldova 

 

Compania chineză ZTE este interesată să investească în implementarea tehnologiei 5G în 
Republica Moldova. Despre aceasta reprezentanții companiei au anunțat în cadrul întrevederii cu 

prim-ministrul Pavel Filip. Premierul a salutat intenția investitorului, menționând că promovarea 
noilor tehnologii, dar și implementarea unor proiecte de anvergură în acest sector sunt prioritare. 
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Reprezentanții companiei ZTE au vorbit despre planurile lor investiționale, menționând că 

acțiunile Guvernului încurajează noile investiții. 

Pentru detalii accesați 

Două drumuri naționale vor fi reabilitate cu sprijinul Chinei 

 

Două drumuri naționale vor fi reabilitate cu sprijinul Băncii chineze - China Citic Bank 

Corporation Limited. În urma semnării Acordurilor va fi reabilitat drumul național M5, care 
cuprinde sectorul Criva - Bălți și reconstruit drumul R13, Bălți – Florești – R14. Suma estimativă 
а împrumutului constituie 228 de milioane de euro. 

Pentru detalii accesați 

  
Pavel Filip s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în Republica Moldova 

 

Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Oficialii au făcut un schimb de opinii privind desfășurarea 
procesului electoral în țara noastră. Premierul a reconfirmat determinarea Guvernului de a 
asigura un proces electoral corect, transparent, liber și în conformitate cu toate normele 

internaționale. În acest scop, au fost invitați mai mulți observatori străini pentru monitorizarea 
alegerilor, iar în secțiile de vot for fi instalate camere de luat vederi. 

Pentru detalii accesați 
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Pavel Filip, la întrevederea cu delegaţia APCE: Depunem tot efortul pentru a asigura 

alegeri corecte și transparente  

 

Prim-ministrul Pavel Filip s-a întâlnit cu delegaţia misiunii preelectorale a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), condusă de Claude Kern. Premierul a apreciat 
faptul că APCE  a dat curs invitației de a observa procesul electoral din țara noastră, menționând 

că la nivel instituțional au fost luate toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a 
viitorului scrutin. 

Pentru detalii accesați 
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