
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada  9 - 15  februarie  2019 ale 

Guvernului Republicii Moldova 
 

Salarii mai mari pentru directorii instituțiilor de învățământ și angajații MAI 

 
Directorii de grădinițe, școli și colegii vor primi salarii mai mari, în medie cu 1000-1200 de lei. 

Pentru a elimina deficiențele existente, vor fi majorate valorile minime de referinţă pentru 
calcularea salariilor a circa 4 mii de persoane care ocupă funcții de conducere în cadrul 
instituțiilor de învățământ. De asemenea, vor fi majorate şi salariile subofiţerilor şi ofiţerilor din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În acest caz, majorările vor constitui aproximativ 500-800 
de lei și de acestea  vor beneficia 9500 de angajaţi ai MAI. 

Pentru detalii accesați  
800 de mii de lei, alocate din buget veteranilor pentru procurarea sau renovarea locuinței 

 
16 veterani din 6 raioane ale țării vor primi o indemnizație unică din partea statului pentru 

construcția, restaurarea sau procurarea locuinței.  În acest scop, din bugetul de stat vor fi alocate 
aproape 800 de mii de lei. Banii vor fi transmiși în gestiunea autorităților publice locale. Cele 

mai mari sume vor fi repartizate raioanelor Drochia - 205 mii de lei și Ștefan Vodă – 184 mii de 
lei. Câte 123 de mii de lei vor primi raioanele Cahul și Ungheni. Restul sumei va fi direcționată 
către autoritățile din Briceni și Rîșcani. 

Pentru detalii accesați  
  

Deponenții Băncii de Economii pot primi sumele indexate la ÎS „Poșta Moldovei” 

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


 
În anul curent, continuă indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor la Banca de Economii. 
Plata sumei indexate se va efectua deponenţilor născuţi până în anul 1991, inclusiv sumele 

indexate aferente primei etape și deponenţilor născuţi până în anul 1947, inclusiv sumele 
indexate pentru etapa a doua. În acest scop, în bugetul de stat sunt prevăzute 50 de mii de lei. 

Sumele indexate vor putea fi ridicate la ÎS „Poșta Moldovei”. 

Pentru detalii accesați  
 

  
1375 de familii şi tineri şi-au procurat locuințe cu ajutorul programului „Prima Casă” 

 
La aproape un an de la lansarea programului guvernamental „Prima Casă”, 1003 familii și 372 
de tineri necăsătoriți și-au procurat prima locuință. ,,Programul Prima Casă a depășit așteptările 

Guvernului. Este mult mai eficient decât am crezut la prima etapă. Băncile au început să 
concureze între ele şi oferă dobânzi mai joase decât presupuneam. Pentru noi este important ca 
oamenii să rămână acasă, alături de familii", a spus Pavel Filip. Prin intermediul celor cinci bănci 

participante la program, în această perioadă au fost acordate credite în valoare de 662 milioane 
de lei, iar suma garanțiilor oferite de stat este de aproape 331 milioane de lei. 

Pentru detalii accesați  
  
 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-nutjtz-l-j/
https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-nutjtz-l-d/


Întrevedere Pavel Filip – Péter Szijjártó: Moldova și Ungaria vor dezvolta proiecte 

economice comune 

 
Dialogul moldo-ungar este în ascensiune și oferă posibilitatea dezvoltării proiectelor bilaterale în 

domeniul economic, social și cultural. Constatarea a fost făcută în cadrul întrevederii dintre 
prim-ministrul Pavel Filip și ministrul Afacerilor Externe şi Comerțului al Ungariei, Péter 

Szijjártó. Premierul a apreciat intenția băncii ungare OTP de a procura pachetul majoritar al unei 
bănci moldovenești. La impulsionarea relațiilor bilaterale contribuie și linia de creditare în 
valoare de 62 milioane de euro deschisă de partea ungară pentru  creditarea companiilor 

moldovenești și ungare care dezvoltă afaceri în comun. 

Pentru detalii accesați  

 Sursa: <presa@gov.md> 
 

https://guvernulrepubliciimoldova.cmail19.com/t/d-i-nutjtz-l-h/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apresa@gov.md

