Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli în anul 2019
Denumirea Sectorului ”Protecției Sociale”
Acțiuni CBTM din anul precedent (AB-1)
1
Planificat
Se vor indica toate acțiunile CBTM din anul
precedent1,2.

2
Realizat

Cheltuieli CBTM din anul precedent (AB-1)
3

4

5

Planificat/
Precizat
Se indică
alocațiile
bugetare
prevăzute pentru
acțiunea data din
CBTM din anul
precedent pentru
anul de
raportare3

Realizat

Devieri (explicații)

Se indică
alocațiile
bugetare din
toate sursele
de finanțare
care au fost
utilizate la
realizarea
acțiunii date
2. Este necesar
de a indica
costul pentru
fiecare acțiune
în parte4.
Informația conform cerințelor expuse mai sus se completează pentru fiecare compartiment in parte - A, B si C.
Se va indica concret ce a fost
întreprins pe parcursul anului
precedent

Se vor explica motivele neexecutării/
neîndeplinirii acțiunilor preconizate. De
asemenea, în cazul cînd unele acțiuni
preconizate în CBTM din anul precedent nu au
fost îndeplinite vor fi explicate motivele şi
relevanța includerii/ excluderii acestora in/ din
Strategia sectoriala de cheltuieli pe următoarea
perioadă.

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiara in linia de baza TOTAL
9001 Politici și management în domeniul
protecției sociale

1. Întreţinerea Aparatului central al
ministerul

81295,2

24479,1

86167,7

23632,6

-846,5 mii lei, inclusiv 156,2 mii lei cheltuieli de
personal (n-au fost ocupate funcțiile vacante
supuse moratoriului conform prevederilor HG
nr.1281/2018), totodată Sistemul Informațional
”E –alocații” a fost o perioadă îndelungată
inactiv pentru a efectua unele modificări între
coduri Eco pentru a fi posibilă utilizarea surselor
financiare.

56 816,1

62535,1

9002 Administrarea sistemului public de
asigurări sociale
1. Managementul autorităților
administrative centrale

218609,0

195818,6

191725,1

174904,2

2. Mentenanţa şi dezvoltarea sistemului
informaţional "Protecţia socială" şi a altor
componente informaţionale

26883,9

20914,4

9003 Protecţie în caz de incapacitate
temporară de muncă

525888,6

410537,5

523929,1

408743,9

2. Întreţinerea organului local de
specialitate în domeniul asistenței
sociale și protecției familiei

1. Asigurarea dreptului la indemnizație
pentru incapacitate temporară de muncă
cauzată de boli obișnuite sau accidente
nelegate de muncă

Numărul beneficiarilor – 217590

2. Acordarea dreptului la indemnizația
pentru incapacitate temporară de muncă
cauzată de un accident de muncă sau
boală profesională

Numărul beneficiarilor - 407

9004 Protecție a persoanelor în etate
1. Pensii de asigurări sociale
-

pentru limita de vîrstă (524451 de
beneficiari)
pentru vechimea în muncă (56 de
beneficiari)
pentru deputați (422 de beneficiari )
pentru membrii Guvernului (100 de
beneficiari)
pentru procurori (474 de
beneficiari)
pentru funcționari publici (12246 de
beneficiari)
pentru aleși locali (1208 de
beneficiari)
pentru colaboratori vamali (16

1959,5

1793,6

13 999171,4

13931364,2

13773180,1
10805977,3

13735382,8
10783036,9

698,6

650,7

21028,2
6363,7

20813,4
6109,9

73172,2

70280,2

297909,3

295018,3

32152,3

31482,0

389,6

367,6

-

-

-

-

beneficiari)
pentru persoane care se află la
întreținerea deplină a statului
pentru judecători (572 de
beneficiari)
unor categorii de angajați din
aviația civilă (543 de beneficiari)
unor categorii de angajați din
domeniul culturii (60 de beneficiari)
pensie anticipată pentru limita de
vîrstă (5364 de beneficiari)
asigurarea acoperirii diferenței pînă
la pensia minimă (177485 de
beneficiari)
asigurarea acoperirii cheltuielilor
aferente perioadelor necontributive
incluse în stagiul de cotizare (96981
de beneficiari)
asigurarea dreptului la pensie pentru
vechime în muncă pensionarilor din
rîndul militarilor și a persoanelor
din corpul de comandă și din
trupele organelor afacerilor interne
(19075 de beneficiari)
Îmbunătățirea condițiilor de trai a
beneficiarilor Centrelor de plasament
prin
realizarea
procurării
mobilierului, inventarului moale,
efectuarea lucrărilor de reparații.

2. Întreţinerea azilurilor pentru persoanele
cu dizabilităţi şi pensionari din
- Dezvoltarea serviciilor sociale de tip
subordinea ANAS
Locuință socială și Casă comunitară
(Centrelor de plasament pentru persoane
prin
procurarea,
asigurarea
în vîrstă și cu dizabilităţi și Centrelor de
accesibilității și dotării tehnice a
plasament temporar pentru personae cu
imobilelor
(servicii
notariale,
dizabilităţi (adulte))
contractarea serviciilor de perfectare a
devizelor de cheltuieli, conectarea la
rețele comunicare (electricitate, apă,
canalizare și gaz).

7930,3

7213,0

71682,3

71736,5

56885,8

56162,7

481,2

480,2

232830,5

228935,6

768144,6

768577,3

258695,5

259314,9

1138838,7

1135203,6

151 960,3

142118,7

Conform informației prezentate de către ANAS,
devierile înregistrate sunt cauzate după cum
urmează:
- Locuri de muncă vacante;
- Imposibilitatea de a procura suficiente
imobile pentru dezvoltarea serviciilor sociale
din motivul lipsei ofertelor care să
corespundă cerințelor și ca urmare se
formează
sold
privind
neutilizarea
mijloacelor financiare aprobate pentru
serviciile comunale;
- Neutilizarea deplină a indemnizațiilor pentru
incapacitatea
temporară
de
muncă
planificate din motivul lipsei concediilor
medicale din rândul personalului angajat
- Achiziționarea bunurilor și serviciilor la un
preț mai redus decât cel estimat

900,0

396,8

3. Compensarea cheltuielilor tur-retur
efectuate în cadrul țărilor CSI
4. Compensații persoanelor în vîrstă pentru
călătoria în transportul public urban și
suburban al mun.Chișinău (BL)

73 131,0

53465,9

9005 Protecție în legătură cu pierderea
întreținătorului

217995,3

210956,9

-

-

1. Susţinerea financiară în caz de
deces

-

-

Indemnizația de deces ca urmare a
unui accident de muncă sau a unei
boli profesionale (12 beneficiari)
Ajutor de deces pensionarului din
sistemul public de asigurări sociale
(28177 de beneficiari)
Ajutor de deces persoanelor
asigurate (3639 de beneficiari)
Ajutor de deces a șomerului
Susținerea financiară în caz de
deces a persoanelor neasigurate
(4195 de beneficiari)
Susținerea financiară în caz de
deces a pensionarilor din rîndul
militarilor și a persoanelor din
corpul de comandă și din trupele
organelor afacerilor interne (171 de
beneficiari)

45615,4
532,5

41983,8
542,5

32200,5

31186,4

4095,6

4020,8

1,1
5830,9

0,0
4654,6

2954,8

1579,5

Diferența dintre normele la medicamente și
alimentație aprobat prin HG nr. 520/2006 și
norma medie per beneficiar a dus la
neutilizarea
integrală
a
mijloacelor
financiare aprobate.
- Modificări/rectificări înaintate au fost
efectuate parțial și cu întârziere.
- Neutilizarea mijloacelor financiare precizate
în rezultatul modificărilor/ rectificărilor din
motivul neîncadrării în termeni prevăzuți de
Legea nr. 131/2015 achiziții publice.
-503,2 mii lei. Ținînd cont de vîrsta înaintată a
persoanelor, care întrunesc condițiile pentru a
efectua o călătorie (tur-retur) în cadrul statelor
CSI.

2. Pensii de urmaş

Numărul beneficiarilor – 12707

172379,9
2509881,7

Numărul beneficiarilor – 4945

9 000,0

9006 Protecție a familiei și copilului
1. Organizarea odihnei de vară a copiilor și
adolescenților

168973,1
2475435,4
8989,9

32 172,2
2. Susținerea copiilor rămași fără ocrotire
părintească, copiilor rămași temporar
fără ocrotire părintească și tinerilor, care
deţineau statutul de copil rămas fără
ocrotire părintească, care îşi continuă
studiile
-

3. Întreținerea instituțiilor de asistență
socială pentru copii din subordinea
ANAS

Cheltuieli realizate de MSMPS
Cheltuieli realizate de MADRM
(Materiale didactice, alimentație,
ajutor material la începutul anului și
la sfărșitul anului, ajutor material la
absolvire, bursa socială)

2789,4

2456,8

-332,6, ținînd cont de numărul de copii care au
fost susținuți.

2258,7

1442,2

-816,5- neîndeplinirea comnezii de stat:
-1100 - abandon pe parcursul anului de studii
+700 – majorarea bursei

Cheltuieli realizate de MAI

- Cheltuieli realizate de MECC
- Îmbunătățirea condițiilor de
reabilitare și de trai a copiilor aflați în
dificultate, inclusiv a copiilor cu
dizabilități.
- Dezvoltarea serviciilor sociale de tip
Locuință socială și Casă comunitară
prin procurarea, asigurarea
accesibilității și dotării tehnice a
imobilelor (servicii notariale,
contractarea serviciilor de perfectare
a devizelor de cheltuieli, conectarea
la rețele comunicare (electricitate,
apă, canalizare și gaz).

98,9

59628,2

56222,5

Conform informației prezentate de către ANAS,
devierile înregistrate sunt cauzate după cum
urmează:
- Staționarea activității Centrului de plasament
temporar pentru copiii separați de părinți, rnul Soroca;
- Imposibilitatea de a procura suficiente
imobile pentru dezvoltarea serviciilor sociale
din motivul lipsei ofertelor care să
corespundă cerințelor și ca urmare se
formează
sold
privind
neutilizarea
mijloacelor financiare aprobate;
- Neutilizarea deplină a indemnizațiilor pentru
incapacitatea
temporară
de
muncă
planificate din motivul lipsei concediilor
medicale;
- Achiziționarea bunurilor și serviciilor la un
preț mai redus decât cel estimat;
- Diferența dintre normele la medicamente și
alimentație aprobat prin H.G. nr. 520/2006 și
norma medie per beneficiar a dus la
neutilizarea
integrală
a
mijloacelor
financiare aprobate.

4. Indemnizația de maternitate
5. Indemnizația unică la nașterea copilului

6. Indemnizația pentru creșterea copilului

Numărul beneficiarilor – 19616

551541,6

515964,8

Numărul beneficiarilor – 36089

264283,3

256939,9

1 315527,2
975395

1305897,5
970649,3

330708,4

325910,1

- Susținerea financiară a familiei ca
persoana asigurată pentru îngrijirea
copilului pină la împlinirea vîrstei de
3 ani (49294 de beneficiari)
- Susținerea financiară a familiei
pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de
pînă la 2 ani,ca persoană neasigurată
(39315 de beneficiari)
- Susținerea financiară a familei pentru
creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a
copiilor gemeni sau mai mulți copii
născuți dintr-o singură sarcină (2916
de beneficiari)
Numărul beneficiarilor – 3946

9423,8

9338,1

19016,4

17828,1

8. Susținerea copiilor rămași temporar fără
îngrijirea părintească

65 793,0

53734,2

9. Asigurarea familiilor cu bunuri la
naşterea copiilor

23912,9

23912,8

1890,6

1837,0

7. Indemizația paternală

10. Serviciul de asistență telefonică gratuită
pentru copii si victemele violenței în
familie și violenței împotriva femeilor

Pe parcursul anului 2019, la Serviciul
de asistență telefonică gratuită pentru
victimele violenței în familie și
violenței împotriva femeilor au fost
recepţionate 2131 de apeluri de pe
întreg teritoriul Republicii Moldova,
dar şi de peste hotarele țării.
Cele mai multe apeluri au fost
recepționate în primul trimestru al
anului, atunci când au fost înregistrare
32 la sută din totalul acestora. Astfel,
luna cu cele mai multe apeluri a fost
ianuarie, iar cu cele mai puține –
septembrie.

911,8

908,6

-53,6
Salariul operatorilor Serviciului telefonic
nominalizat rezultă din numărul turelor (a cîte
12 ore) lucrate.

De menționat că numărul mai mare al
apelurilor din primele trei luni ale
anului se
datorează ecoului rămas de la ultima
campanie de promovare a serviciului,
desfășurată la sfârșitul anului 2018.
Totodată, trebuie să remarcăm faptul
că, deși pe parcurul anului 2019, nu au
fost
desfășurate careva campanii naționale
de promovare a serviciului, numărul
lunar de apeluri înregistrat de către
consilieri a rămas constant.
11. Servicii sociale pentru copii finanțate
din BL

166 204,5

230110,8

9008 Protecție a șomerilor

108334,8

45559,1

44 128,9

34366,0
11951,4

29759,5

22415,2

- ANOFM

1. Ajutor de șomaj

- CNAS
Numărul beneficiarilor, conform
datelor CNAS – 221

34 446,4
- Formarea profesională a șomerilor
(instruirea, cazare, transport, bursa).
2. Măsuri de protecție socială a șomerilor

11193,1

7492,7

Începînd cu 10.02.2019 conform art. 45 al. (6) a
Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la
promovarea ocupării forţei de muncă și
asigurarea de șomaj, stabilirea cuantumului și
plata lunară a ajutorului de șomaj se realizează
de către Casa Națională de Asigurări Sociale.
Pentru anul 2019, ANOFM a achitat ajutorul de
șomaj persoanelor care au obținut dreptul la
această indemnizație pînă la 10.02.2019,
conform Legii nr.102 din 13.03.2003.
Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate
modificări la mijloacele financiare aprobate. Au
fost cedate 4500,0 mii lei către alte instituții.
- Pentru aceasta măsură au fost executate
7483,2 mii lei sau 35% din mijloacele
financiare precizate pentru anul 2019.
În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.990 din
10.10.2018 cu privire la organizarea
și
funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă și a Ordinelor ANOFM nr.405
din 07.12.18 și nr.80 din 07.12.18, a fost
efectuată reorganizarea agențiilor teritoriale
pentru ocuparea forței de muncă prin absorbția

lor de către ANOFM. Ca urmare a reorganizării
procedura de achiziționare a serviciilor de
formare profesională prin licitație a decurs cu
dificultăți; a fost repetată pentru unele
profesii/meserii, deoarece nu au depus la licitație
furnizorii de formare profesională; contractele
pentru anul 2019 au fost înregistrate la trezorerie
în luna mai 2019; sistemul informațional la
compartimentul formare profesională a fost
ajustat cu întârziere; contractele cu furnizorii au
fost înregistrate de către trezorerie cu întârziere.
Un alt motiv este reducerea numărului
persoanelor adresate la subdiviziunile teritoriale
ca urmare a migrației forței de muncă.
De către CNAS au fost executate 9,5 mii lei.
- Alocația de integrare sau reintegrare
profesională

2021,3

- Pentru această măsură au fost executate 2021,3
mii lei sau 55,9% din mijloacele aprobate
pentru anul 2019. Începând cu 10.02.2019
conform Legii nr.105 din 14.06.2018cu privire
la promovarea ocupării forţei de muncă și
asigurarea de șomaj, măsura dată nu se
regăsește ca îndemnizație. Pe parcursul anului
2019 de această îndemnizație au beneficiat
persoanele care au obținut dreptul pînă la
10.02.2019 conform Legii nr.102 din
13.03.2003.

- Mobilitatea forței de muncă

1229,7

- Pentru această măsură au fost executate 1229,7
mii lei sau 107,9% din mijloacele aprobate
pentru anul 2019.

9009 Protecție în domeniul asigurării cu
locuințe
1. Indemnizații unice la construcția unei
case individuale ori a unei locuințe
cooperatiste sau pentru procurarea spațiului
locativ, sau pentru restaurarea caselor vechi
onor categorii de cetățeni

31 500,0

2. Investiții capitale Casa Cernobîl

1 000,0

8 500,0

12614,8
2053,7

557,8

- 442,2, în rezultatul tergiversarea dării în
exploatare
a blocului de locuit cu 80

apartamente din mun.Chisinau, str.Alba Iulia.
3. Implementarea programului ”Prima
casă”de către APL
4. Programul ”Prima casă”

2 000,0
20 000,0
3 395019,6

9010 Asistența socială a persoanelor cu
necesități speciale

1. Pensii de dizabilitate

2. Alocații sociale de stat și alocații pentru
îngrijirea persoanelor cu dizabilități

- Asigurarea dreptului la pensie de
dizabilitate (122896 de beneficiari)
- Asigurarea dreptului la indemnizație
de dizabilitate ca urmare a unui
accident de muncă sau boală
profesională (311 de beneficiari)
- Susținerea financiară a persoanelor în
caz de dizabilitate sau deces survenită
în urma accidentelor de muncă prin
capitalizarea plăților periodice (158
de beneficiari)
- Susținerea financiară în cazul
îngrijirii persoanelor cu dizabilități
(14459 de beneficiari)
- Susținerea financiară a persoanelor
cînd nu se îndeplinesc condițiile
pentru obținerea dreptului la pensie de
asigurări sociale de stat (65201 de
beneficiari)
- Asigurarea la pensii a cetățenilor care
au participat la lichidarea urmărilor
avariei de la C.A.E. Cernobîl și
familiilor acestora (1695 de
beneficiari)
- Asigurarea cu pensii militarilor în
termen și familiilor acestora (753 de
beneficiari)
- Asigurarea dreptului la pensia de
dizabilitate pensionarilor din rîndul
militarilor și a persoanelor din rîndul
militarilor și a persoanelor din corpul

1583,6
8419,7
3403599,9

1999424,4

1988818,3

1990483,3

1979077,0

8049,7

7999,9

1861,3

1741,4

735539,2
152338,7

738111,0
154102,2

446219,7

448961,8

78169,3

77543,3

15458,3

15259,5

42383,3

42244,2

de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne (922 de beneficiari)
3. Servicii sociale persoanelor cu necesități
speciale acordate din BL

4. Compensații pentru serviciile de
transport

431 964,2

- Achitarea compensațiilor
serviciile de transport.

6. CREPOR

78 665,4

69661,7

76468,2

74578,9

48 313,0

48313,0

pentru

- Prestarea serviciilor calitative de
reabilitare a persoanelor în vârstă și
cu dizabilități.
5. Întreținerea centrelor de reabilitare
pentru persoane cu dizabilități și
pensionari din subordinea ANAS

461327,1

- Efectuarea lucrărilor de îmbunătățire
a condițiilor de reabilitare.

Conform datelor prezentate de către structurile
teritoriale de asistență socială, în anul 2019,
pentru plata compensației pentru serviciile de
transport au fost valorificate mijloace financiare
în sumă totală de 70.032,340 mii/lei.
Conform informației prezentate de către ANAS,
devierile înregistrate sunt cauzate după cum
urmează:
- Achiziționarea bunurilor și serviciilor la un
preț mai redus decât cel estimat;
- Diferența dintre normele la medicamente și
alimentație
aprobat
prin
H.G.
nr. 520/2006 și norma medie per beneficiar a
dus la neutilizarea integrală a mijloacelor
financiare aprobate.
Conform informației prezentate de către
CREPOR, la rectificarea Legii Bugetului de Stat,
instituției i-au fost alocate mijloace financiare
suplimentare în suma de 1000,0 mii lei pentru
acoperirea cheltuielilor de personal (scr.
MSMPS nr. 21/5168 din 11.09.2019.
Astfel, planul precizat pentru anul 2019, a
constituit 48313,0 mii lei.
Volumul alocațiilor bugetare realizat în anul
2019, a constituit 48201,8 mii lei, sau cu 111,2
mii lei mai puţin comparativ cu planul precizat.
Din sursele financiare alocate au fost procurate
999 unități de cărucioare fotolii –rulante în suma
de 3500,0 mii lei, din care 940 unități au fost
livrate beneficiarilor.
Soldul nerealizat al cărucioarelor fotolii rulante
la situația din 31.12.2019, a constituit 50 unități
fotolii rulante în suma de 111,2 mii lei,
destinate copiilor în mărimea de 30-35 cm, care
urmează să fie distribuite la prima solicitare în

anul 2020.
-

7. Consiliul Național pentru Determinarea
Dizabilității și Capacității de Muncă

Pentru investiții capitale au fost
alocați 4500,0 mii lei

23181,9

21 821,6

Conform informației prezentate de către
CNDDCM, neutilizarea pe deplin a mijloacelor
financiare în anul 2019, se explică prin acțiunea
mai multor factori care au influențat la formarea
soldului mijloacelor financiare neutilizate la
codul eco K2 (22) în sumă de 322,8 mii lei,
inclusiv:
- Achiziționarea bunurilor și a serviciilor la
prețuri mai mici decât cele planificate;
- Neutilizarea mijloacelor financiare destinate
pentru reparațiile curente;
- Formarea soldului liber la servicii de
locațiune urmare încheierii acordurilor adiționale
de micșorare a spațiilor;
- Prezentarea cu întârziere a facturilor de
către furnizori pentru serviciile de locațiune și
servicii comunale;
- Sursele neutilizate la formarea profesională
se explică prin micșorarea numărului de
persoane care au urmat perfecționările; formarea
profesională internă a experților în determinarea
gradului de dizabilitate pe baza Clasificatorului
Internațional a Funcționalității.
La capitolul „Mijloace fixe” (31) suma de
395,38 mii lei, nu a fost valorificată din anumite
motive și anume:
Au fost amânate pentru anul 2020
achizițiile planificate de mobilier și calculatoare.
Aceste achiziții vor avea loc odată cu
deschiderea noului sediu CNDDCM unde la
moment au loc lucrări de finisare a imobilului,
demarate în ianuarie 2019.
Totodată suma de 120,0 mii lei a format
soldul mijloacelor financiare a „Investițiilor
Capitale”. Imposibilitatea de a efectua lucrările
de conectare a sediului de pe adresa mun.
Chișinău str. A. Hâjdeu 49, la rețelele electrice și
cele de alimentare cu apă și canalizare, din cauza
termenelor restrânse pentru accesarea repetată a
procedurii de achiziție publică. Această acțiune a

8. Implementarea serviciului „Asistență
telefonică gratuită și accesibilă pentru
persoanele cu dizabilități”.

9. LOW VISION

- Prin Hotărîrea Guvernului nr. 198 din
3 aprilie 2019, a fost aprobat
Regulamentul de organizare și
funcționare a Serviciului de asistență
telefonică gratuită pentru persoanele
cu dizabilități și a Standardele minime
de calitate”.
MSMPS a contractat serviciul
începând cu 1 iunie 2019.
- În contextul finanțării măsurilor de
asigurare a persoanelor cu dizabilități
de vedere cu dispozitive de corecție
optică și ajutor vizual, Centrului de
Reabilitare Medico-Socială pentru
Persoane cu Vedere Slabă ”LOW
VISION” i-au fost alocate mijloace
financiare în sumă de 500,0 mii lei.

9011 Susținerea suplimentară a unor
categorii de populație

1. Suport financiar de stat

963,3

468,3

500,0

500,0

1075827,3

- Susținerea financiară a unor
beneficiari de pensii de asigurări
sociale de stat (315520 de beneficari)
- Susținerea financiară beneficiarilor de
alocații sociale de stat (64736 de
beneficari)
- Susținerea financiară a unor
beneficiari de pensii, participanți la
lichidarea de la C.A.E Cernobîl și
familiilor acestora (46 de neneficari)
- Susținerea financiară a unor
beneficiari de pensii din rîndul
militarilor în termen și familiilor
acestora (342 de beneficiari)
- Susținerea financiară a unor

1068335,4

1075387,3
538051,8

1067241,2
533365,4

105406,5

103704,2

165,8

94,3

888,9

780,4

601,9

591,7

fost planificată pentru trimestrul I al anului
2020.
Soldul format la „Stocuri de materiale
circulante” 60,0 mii lei s-a format în urma
optimizării cheltuielilor pentru procurarea.
Pentru perioada iunie – decembrie 2019, au fost
valorificate mijloace financiare în sumă totală de
468,3 mii/lei, pentru contractarea serviciului
menționat.

0,0

beneficiari de pensii din rîndul
militarilor și a persoanelor din corpul
de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne (259 de beneficari)
- Acordarea suportului unic unor
beneficiari de pensii (7607 de
beneficari , conform Legii nr. 313/2018
și Legii nr. 342/2018; 547085 de
beneficari, conform Legii nr. 20/2019 )
- Acordarea suportului unic unor
beneficiari de alocații sociale de stat
(66363 de benefiari conform Legii nr.
313/2018 și Legii nr. 342/2018; 67657
de beneficari, conform Legii nr.
20/2019)

3. Fondul de susținere socială a populației

348677,7

80085,9

80027,5

440,0

2. Susținerea suplimentară de către APL
9012 Protecția socială în cazuri
excepționale
1. Susținerea financiară a familiilor
defavorizate prin acordarea ajutorului social
2. Susținerea financiară a familiilor
defavorizate prin acordarea ajutorului
pentru perioada rece a anului

350186,5

1094,2

1017775,4

937957,1

Numărul beneficiarilor – 46414

495461,7

489475,5

Numărul beneficiarilor - 18472

329454,8

326768,1

Asigurarea
transferurilor
pentru
finanțarea:
1. programelor cu destinație specială
în domeniul asistenței sociale
pachetului minim de servicii
sociale

21 864,4

16399,1

Devierile înregistrate sunt cauzate după cum
urmează:
Transferarea
mijloacelor
financiare
în
dependență de numărul de beneficiari de ajutor
material incluși în listele prezentate de către
CNAS și STAS-le.
Plata ajutorului material anual se efectuează de
către prestatorul de servicii de plată, în baza
listelor electronice, odată cu virarea mijloacelor
financiare pentru aceste scopuri.
În cazul în care beneficiarul de ajutor material
nu a solicitat ajutorul material anual în decurs de
3 luni consecutiv, dreptul la ajutor material anual
pentru anul respectiv se stopează, iar
beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia.
Prestatorul de servicii de plată restituie sumele

nesolicitate de beneficiar în decurs de 3 luni
consecutive pe contul corespunzător al Agenției
Naționale Asistență Socială.
Rambursarea mijloacelor financiare la finele
anului.
4. Susținerea populației în perioada rece a
anului

5. Efectuarea procedurilor de repatriere a
victimelor traficului de ființe umane
(adulți și copii), copiilor neînsoțiți și
persoanelor aflate în situație de
dificultate

6. Centru de asistență și protecție socială a
victimelor și potențialilor victime ale
traficului de ființe umane, municipiul
Chișinău

167 005,5
- În anul 2019 Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale a
organizate 11 misiuni, fiind repatriați
19 copii, dintre care: 5 copii din
Ucraina (3 misiuni), 9 copii din
Federația Rusă (5 misiuni), 1 copil
din Kazahstan (1 misiune), 1 copil din
Turcia (1 misiune) și 3 copii din
Polonia (1 misiune).
Din numărul total de copii repatriați pe
parcursul anului 2019, 10 copii au fost
reintegrați
în
familiile
biologice/extinse, 4 copii – plasați în
serviciul
de
asistență
parentală
profesionistă și 5 copii - plasaţi în
centre de plasament temporar.
Adițional, din bugetul de stat au fost
repatriate 2 persoane adulte din țări
precum: Republica Italiană și Federația
Rusă .

300,0

3689,0

101817,9
280,2

3216,3

Diferența de 19,8 mii lei neutilizată, rezultă din
faptul că, n-au fost identificate cazuri
suplimentare de efectuare a repatrierilor față de
cele realizate.

Devierile înregistrate sunt cauzate după cum
urmează:
- Achiziționarea bunurilor și serviciilor mai
mici decât cele estimate;
- Existența locurilor de muncă vacante;
- Imposibilitatea efectuării reparației curente
la blocurile sanitare duce la micșorarea
nivelului de executare a alocațiilor bugetare;
- Diferența dintre norma la medicamente și
alimentație aprobat prin HG nr. 520/2006 și
norma medie per beneficiar a dus la
neutilizarea
integrală
a
mijloacelor
financiare aprobate.

9013 Asigurarea egalității de șanse între
femei și bărbați

423,3

0

1. Birourile comune de informații și
servicii

423,3

0

9014 Compensarea pierderilor pentru
depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii
1. Compensarea pierderilor pentru
depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii
9017 Serviciul public în domeniul
protecției sociale

50000,0

44863,4

50000,0

44863,4

8 849,9

4549,8

3364,2

2925,7

1. Întreținerea Inspecției Sociale

2. Întreținerea Consiliului național de
acreditare și evaluare a conformității

1771,3

1624,1

-438,5, din care:
- cheltuieli de personal în sumă de 76,6 mii lei
se explică prin faptul, că pe parcursul anului
2019 a fost stabilit moratoriul temporar
privind încadrarea personalului în funcțiile
vacante;
- 111,8 mii lei, sold rămas la codul Eco 22 se
explică prin economia formată privind
utilizarea energiei electrice și termice;
- reparația automobilelor la un cost mai redus
față de cel planificat, ținînd cont de gradul
de uzură și vîrsta automobilelor;
- nu s-a reușit efectuarea deplasării în
România pentru încheierea acordului de
colaborarea cu ANPIS;
- 165,0 mii lei, sold rămas la codul Eco 31
”Reparația capitală a clădirilor”, dat fiind
faptul, că modificarea bugetului a fost
întîrziată, la procedura de achiziții pe
platforma Mtender oferta a fost prezentată
de un singur participant, ca urmare fiind
anulată.
-147,2, din care cheltuieli de personal în sumă de
71,2 mii lei – unul din motive – directorul
instituției s-a aflat 120 de zile calendaristice în

3. Întreținerea Agenției Naționale de
Asistență Socială

Elaborarea cadrului metodologic pentru
implementarea unitară a legislației în
domeniul asistenței sociale
Gestionarea
activității
instituțiilor
publice în care Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale exercită
calitatea de fondator.
Facilitatea procesului de consolidare a
capacităților
profesionale
ale
personalului din sistemul de asistență
socială.
Gestionarea mijloacelor financiare
pentru finanțarea programelor cu
destinație specială în domeniul
asistenței sociale și a pachetului minim
de servicii sociale.

2849,6

0

9018 Protecția socială a pensionarilor din
rîndul structurilor de forță

0

1. Prestații sociale
9019 Protecția socială a unor categorii de
cetățeni
Numarul beneficiarilor – 7092 persoane
1. Tratament balneo-sanatorial

3 714,4

437763,7

375271,5

49981,3

47439,1

incapacitate temporară de muncă, alt specialist sa aflat în concediu neplătit 90 de zile
calendaristice, iar 62,9 mii lei au rămas ca sold,
din motiv că grupurile de experți pentru evaluare
au fost formate dintr-un număr mai mic de
experți.
Devierile înregistrate sunt cauzate după cum
urmează:
- lipsa concediilor medicale din rândul
angajaților;
- lipsa candidaților la concursurile desfășurate
pentru funcțiile vacante (conform avizului
pozitiv al Ministerului Finanțelor pentru
ocuparea a 4 funcții vacante) a dus la
neutilizarea deplină a mijloacelor financiare
aprobate/precizate pentru salarizare și
contribuții de asigurări sociale;
- acțiunea nerealizată de către autoritatea
responsabilă de elaborarea Metodologiei
privind implementarea Sistemului de
instruire inițială și continuă a personalului
din domeniul asistenței sociale a dus la
neexecutarea
mijloacelor
financiare
planificate pentru anul 2019;
- modificări/rectificări înaintate nu au fost
acceptate.
trecerea Comodantului de la prestatorul de
energie termică la cazangerie drept rezultat a dus
la neutilizarea totală a mijloacelor financiare
planificate/ aprobate.

2. Tratament balneo-sanatorial pentru
salariați

37000,0

31813,5

65551,5

61999,9

Numărul beneficiarilor - 7599

3. Compensații și ajutoare materiale
participanților la lichidarea
consecințelor avariei de la Cernobîl și
familiilor lor

Numărul beneficiarilor - 2124

-

Bugetul Local

68 216,2
53314,4

-

Bugetul de stat

14901,8

43478,3
31783,6
11694,7

4. Susținerea tinerilor specialiști (BS+BL)
5. Compensații persoanelor supuse
represiunilor
6. Alocații lunare de stat unor categorii de
populație din stînga Nistrului
7. Alocații de stat pentru merite deosebite
față de stat

8. Alocații lunare de stat

7 050,0

2801,6

Numărul beneficiarilor - 6743

42395,2

42378,2

Numărul beneficiarilor - 15584

19 697,7

18389,0

- Acordarea dreptului la alocația lunară
de stat a unor categorii de populație
din rîndul beneficiarilor de pensii sau
de alocații sociale de stat și familiilor
lor (38441 de beneficiari)
- Acordarea dreptului la indemnizație
viageră sportivilor de performanță
care s-au retras din activitatea de sport
(34 de beneficiari)

112175,7
107215,1

109144,1
104176,6

4960,6

4967,5

1386,7

1322,8

-63,9, cauză fiind neîndeplinirea volumului de
producere planificat a întreprinderilor, care
respectiv duce la diminuarea salariului calculat a
persoanelor cu dizabilități.

2 100,0

890,5

-1209,5 mii lei.
Au fost finanțate surse în sumă de 937,0 mii lei,
însă din diverse motive au fost remise la contul
ministerului mijloace în sumă de 46,5 mii lei.
În luna aprilie a fost anunțată licitația publică
pentru elaborarea standardelor ocupaționale
pentru
21
de
ocupații

9. Societățile obștești ale invalizilor

10. Susținerea activității Comitetelor
sectoriale si elaborarea standardelor
ocupationale

-3207,1 Lipsa doritorilor din rîndul specialiștilor
medicali de activa în sectorul rural.

Achiziționarea biletelor de reabilitare
pentru persoane cu dizabilități și
pensionari

1 650,0

0

11. Achitarea costului parţial al biletelor de
către beneficiari

12. Servicii de consiliere psihologică a
copiilor procedura de adopție
13. Reabilitarea victimelor infracțiunii
14. Organizarea zilei mondiale persoanelor
cu dizabilități (3 decembrie) și alte
activități cu participarea persoanelor cu
dizabilități

(https://achizitii.md/ro/public/tender/21007148/).
Pentru elaborarea unui standard ocupațional a
fost stabilită suma de 54 946 lei.
Astfel, la licitația publică a participat doar
Comitetul sectorial din domeniu comerț, hoteluri
și restaurante cu oferta de 95 567, 80 lei.
Dat fiind faptul că, prețul solicitat a fost dublu,
licitația publică nu a avut loc.
Reieșind din cele expuse supra, suma de 1 163
031 lei nu a fost utilizată.
Au fost anunțate două proceduri de licitație
publică privind achiziționarea
biletelor de
reabilitare pentru persoane cu dizabilități și
pensionari
Prima procedură a fost anulată drept temei oferta propusă a depășit mijloacele financiare
disponibile.
A doua procedură a fost anulată – neîncadrare în
termeni stabiliți prin Legea nr. 131/2015.

32,0
0,0
- În suma de 19,9 mii lei au fost
procurate produse alimentare și alte
obiecte în formă de cadouri pentru
alte activități finanțate la nivel
centralizat.
- Prin Ordinul MSMPS a fost aprobat
un Plan de acțiuni. Au fost organizate
mai multe evenimente în contextul
Zilei internaționale a persoanelor cu
dizabilități.

226,5

0,0
19,9

-206,6 mii lei.
Neexecutarea a rezultat din faptul că
evenimentele au fost organizate cu suportul a
asociațiilor obștești, active în domeniu.

15. Finanțarea MA și MAI întru
implementarea PA Memorie. Onoare.
Respect.

MA a întreprins următoarele măsuri:
- Achiziționare Crucii comemorative
”Participant la luptă din Afganistan
(1979-1989)” – 8500 bucăți, pentru
executare prevederilor Legii nr.
289/2018
- Achiziționare serviciilor de
confecționare a legitimațiilor de
veteran de război de model nou –
7121 bucăți (în raport cu 15,0 mii
cît erau planificate inițial), în
conformitate cu HG nr. 182/2018

-

16.

Organizarea ceremoniei consacrate
comemorării celor căzuți în
războiul din Afganistan (organizare
mesei festive: produse alimentare,
veselă de unică folosință), în
conformitate cu prevederile
Dispoziției Guvernului nr. 52d/2016

MAI: Au fost desfășurate acțiuni cu
privire la organizarea activităților
consacrate Zilei Memoriei (2 martie) și
anume:
- Organizarea mesei rotunde de
pomenire cu servirea ”Terciului
ostășesc”
- Procurarea florilor

3360,8
3 197,1

2447,9
2285,1

2500,0

1931,9

538,0

249,2

158,3

104,0

163,7

162,78

- A fost organizat Programul de 433,0
Granturi mici, care este dedicat
susţinerii şi promovării îmbătrânirii
17. Asigurarea integrării persoanelor în etate
active în Republica Moldova, prin
care s-a oferit, în bază de concurs,
suport logistic şi financiar ONGurilor persoanelor vârstnice.

401,7

Obținerea unei oferte comerciale mai
avantajoase, decât era planificat inițial din partea
agentului economic în urma negocierilor
desfășurate și prin urmare confecționarea
acestora la un preț mai redus.
Tergiversarea termenului de înaintare a comenzii
necesare schimbării legitimațiilor, de către
veterani. Totodată, se identifică și un val de
migrație printre persoanele care dețin
actualmente legitimație de veteran de război. Un
alt factor care a contribuit la nerealizarea
confecționării numărului de legitimații propuse,
este neidentificarea în Arhiva Armatei Naționale
a datelor despre participarea petenților la
acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova.
Prezența la ceremonie a unui număr de
participanți mai mic, în raport cu cel planificat
inițial. De asemenea,nu a fost necesar asigurarea
serviciilor de transportare la fața locului.
-0,92 – mijloace financiare nevalorificate urmare
a ofertei planificate pentru organizarea mesei de
pomenire cu servirea ”Terciului ostășesc” cu
realul de mijloace financiare necesare în ziua
desfășurării acțiunii.

-31,3 mii lei.
Neexecutarea ca urmare a cheltuielilor suportate
de ONG-urile care au realizat proiectele și
acțiunile, acestea fiind mai mici decât mijloacele
bănești alocate.

Ca urmare a desfăşurării concursului,
au fost desemnaţi în calitate de
câştigători
6 organizații nonguvernamentale
din
21,
care
implementează proiecte şi iniţiative
cu impact asupra promovării politicii
din domeniul îmbătrânirii active, atât
la nivel naţional, cât şi regional. Suma
oferită – 198,3 mii lei;
- Realizate acțiunile privind consultarea
vârstnicilor la nivel local și crearea şi
extinderea organizaţiilor de suport
reciproc al vârstnicilor la nivel local.
- Cu suportul tehnic și financiar a
UNDESA și UNFPA a fost realizat
Programul de Voluntariat pentru
vârstnici în perioada 4-16 Decembrie
2019, fiind organizate instruiri pentru
vârstnici în 5 localități din Republica
Moldova - Budești, Comrat, Criuleni,
Bălți, Chișinău. În cadrul instruirilor
au fost prezentate oportunitățile de
implicare activă a vârstnicilor în
diverse programe de voluntariat,
oportunitățile de dezvoltare personală
pentru
seniori,
precum
și
oportunitățile de parteneriate cu
organizații și instituții dedicate
promovării drepturilor persoanelor
vârstnice.
Suma- 106,4 mii lei;
- A fost desfășurat concursul „Premiul
Național în domeniul îmbătrânirii
active” Din 21 participanți au fost
selectați învingători 10 persoane
vârstnice, care au realizat performanţe
deosebite în diverse domenii de
activitate. Învingătorilor le-au fost
oferite diplome și premii în cadrul
festivității organizate de Minister cu
ocazia
Zilei
Internaționale
a

Persoanelor în Etate, celebrată anual
la data de 1 octombrie. Suma- 49,0
mii lei;
- Testarea practicilor locurilor de
muncă prietenoase vîrstnicilor. Suma
– 48,0 mii lei
18. Acordarea serviciilor la nivel local
(cantine de ajutor social)

26 343,4

12745,0

9020 Susținerea activităților sistemului de
protecție social

11 953,9

6546,3

2334,0

2104,7

-229,3
Soldul dat a fost format
la
Proiectul
"Dezvoltarea capacităților statistice pe baza
datelor ce țin de abilități" (cod 70188) , care
reprezintă economii rezultate în procesul de
implementare a activităților, precum și din
contul diferenței de curs valutar.

1 350,0

949,1

-400,9
Reprezintă economiile rezultate în procesul de
implementare a activităților, inclusiv economii
de la serviciile de audit pentru care s-au cheltuit
sume mult mai mici față de cele planificate.

8 269,9

3492,5

-4777,4

1. Proiectele finanțate din surse externe

2. Contribuția Guvernului

3. Activități centralizate (SI)
9021 Asigurarea rambursării creditelor
preferențiale și dobînzii aferente
1. Rambursarea creditelor preferențiale și
dobînzii aferente
9023 Subvenționarea dobînzilor la
creditele bancare preferențiale acordate
cooperativelor de construcții
1. Compensarea de la bugetul de stat a
veniturilor ratate prin acordarea creditelor

350,0

73,8

350,0

73,8

40,0

0,8

40,0

0,8

9030 Compensarea cheltuielilor
energetice pentru populația din unele
localități din raioanele Dubăsari și
Căușeni și din satul Varnița din raionul
Anenii Noi

34 671,2

23774,9

1. Compensarea diferenţei de tarife la
energia electrică şi la gazele natural

34 671,2

23774,9

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:
1. Procurarea serviciilor psihologice pentru
victimele infracțiunii

90,0

2. Asigurarea procesului de instruire
inițială și continuă a angajaților din
domeniul protecției sociale
3. Asigurarea integrării și participării
depline a persoanelor în etate în
societate (programe de granturi, crearea
și extinderea organizațiilor de suport
etc.)
4. Realizarea Studiului cu privire la
structura familiei și numărul de copii
doriți

2221,0

0,0

Se regăsește la subprogramul 9019 la linia de
bază, compartiment A.

433,0

1.
Determinarea
și
aprobarea
metodologiei studiului, care a fost
tradusă în limba română și rusă.
2 Definitivarea softul-ui utilizat în
procesul de listare.
3. Realizate 6 instruiri a operatorilor
care au fost implicați în procesul de
listare și colectarea datele cu
participarea a 77 operatori de teren și
supervizori.
4. Organizate 2 sesiuni de feedback cu
operatorii implicați în procesul de
listare cu participarea a 77 operatori de
teren și supervizori.
5. A fost contractată Compania de
comunicare care va elabora și difuza
materiale promoționale despre studiu.

5000,0

Suma mijloacelor de 90,0 mii lei aprobată la
acest capitol de cheltuieli a fost exclusă la
rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul
2019, nr.303 din 30.11.2018, pentru a fi
redistribuită la alte compartimente de cheltuieli
necesare.

5000,0

6.A
fost
contractă
compania
sociologică care va colecta datele
studiului de pe un eșantion brut de 20
mii persoane.
7. Finalizarea procesului de listare și
extragere a eșantionului pe 60 mii
gospodării.
5. Implementarea Programului național de
dezinstituționalizare a persoanelor cu
dizabilități intelectuale și psihosociale
din instituțiile rezidențiale
*Mențiune – Resursele financiare
alocate sunt prezentate în
compartimentul A. Măsurile de politici
- în curs de desfășurare care au
acoperire financiara in linia de baza, la
programele 9004 și 9006

6. Prestarea serviciilor de reabilitare
profesională pentru persoanele cu
dizabilități

Mijloace financiare precizate în linia de bază
pentru procurarea locuințelor în anul 2019 –
7110,5 mii lei.
În scopul implementării Programului național
de dezinstituționalizare a persoanelor cu
dizabilități intelectuale și psihosociale din
instituțiile rezidențiale, Centre de plasament au
procurat în limita mijloacelor financiare
aprobate/precizate - 9 locuințe protejate.
Motivul neexecutării acțiunilor preconizate se
explică prin faptul că criteriile necesare descrise
în anunțurile de procurare a imobilelor nu s-au
regăsit în locuințele din localitățile din
apropiere.

7110,5

3400,0

0

La capitolul dat de cheltuieli a fost aprobată
suma de 3400,0 mii lei, însă la rectificarea Legii
bugetului de stat pentru anul 2019, prin
scrisoarea 21/4020 din 08.07.2019, s-a propus
redirecționarea mijloacelor în alte scopuri.

900,0

0,0

288,0

210,8

Acțiunea este inclusă în linia de bază la
subprogramul 9010 Asistența socială a
persoanelor cu necesități speciale.
-77,2. La procedura de achiziții publice ofertele
propuse de către agenții economici au fost mai
mici decît cele estimate.
Suma executată se regăsește în linia de bază A.

C. Măsuri de politici noi
1. Implementarea serviciului „Asistență
telefonică gratuită și accesibilă pentru
persoanele cu dizabilități”
Confecționarea carnetelor pentru
persoanele represate (HG 201)
2. Stabilirea indemnizațiilor de asigurări
sociale pentru angajații structurilor de forță
în conformitate cu prevederile Legii nr.
289/2004 privind indemnizațiile pentru

Mijloacele au fost alocate pe parcursul
anului 2019 din Fondul de Rezervă al
Guvernului
 Legea nr. 184/2018 pentru
modificarea unor acte legislative.
 Hotărîrea Guvernului nr. 1221/2018
cu privire la aprobarea modificărilor

70905,6

incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale
3. Finanțarea măsurilor active noi, în
domeniul promovării ocupării forței de
muncă și asigurarea de șomaj
4. Majorarea, începînd cu anul 2019, cu 100
de lei a indemnizației lunare pentru
întreținerea copilului în cazul persoanelor
neasigurate pînă la împlinirea vîrstei de 2
ani și cu 50 lei a indemnizației lunare pentru
copiii gemeni sau mai mulți copii născuți
dintr-o sarcină

5. Majorarea, începînd cu 1 ianuarie 2019,
cu 100 de lei a indemnizației minime lunare
pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3
ani în cazul persoanelor asigurate
6. Majorarea anuală a cuantumului
indemnizației unice la nașterea copilului în
corelare cu valoarea monetară a coșului
minim de bunuri necesare la nașterea
copilului, calculată pentru anul precedent,
începînd cu 1 ianuarie 2019
7. Contractarea serviciilor de consiliere
psihologică a copiilor în cadrul procedurilor
de adopție
8. Majorarea cuantumului alocației unice la
plasament pentru copiii din asistența
parentală profesionistă, case de copii de tip
familial începînd cu 1 ianuarie 2019 și
ulterior indexarea, începînd cu 1 ianuarie, în
raport cu indicele prețului de consum pentru
anul precedent
9. Stabilirea și plata alocației unice pentru
copiii plasați în servicii de tutelă/curatelă,
începînd cu 1 ianuarie 2019, și indexarea
acesteia la 1 ianuarie în raport cu indicele
prețurilor de consum

ce se operează în une
70000,0
 Hotărîrea Guvernului nr.
1284/2018 pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului nr.1478/2002
cu privire la indemnizaţiile
adresate familiilor cu copii şi
abrogarea Hotărîrii Guvernului
nr.769/1992 privind măsurile de
ameliorare a situaţiei materiale a
minorilor, ai căror părinţi se
eschivează de la achitarea pensiei
alimentare.

53344,6

4917,8

14464,1

32,0

186,7

1777,6

Suma executată se regăsește în linia de bază A.

10. Majorarea alocațiilor unice la plasament
pentru copiii cu vîrsta de pînă la 1 an
(100%), copiii 1-3 ani (50%) și copiii cu
dizabilități (30%) plasați în asistența
parentală profesionistă, case de copii de tip
familial și tutelă/curatelă
11. Majorarea alocației lunare pentru copiii
plasați în asistența parentală profesionistă,
case de copii de tip familial și tutelă
Majorarea alocațiilor lunare pentru copiii cu
dizabilități (30%) plasați în asistența
parentală profesionistă, case de copii de tip
familial și tutelă/curatelă
12. Majorarea alocației lunare pentru copiii
rămași temporar fără ocrotire părintească,
tinerii care dețineau statut de copil orfan
care își continuă studiile, în cuantum egal cu
minimul de existență pentru persoane apte
de muncă sau copii
13. Majorarea cuantumului ajutorului pentru
perioada rece a anului cu 35 de lei
14. Modificarea bazei de calcul a pensiei de
dizabilitate și a pensiei de urmaș pentru
cetățenii care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobîl
15. Indemnizații unice pentru construcția
unei case individuale ori a unei locuințe
cooperatiste sau pentru procurarea spațiului
locativ, sau pentru restaurarea caselor vechi
unor categorii de cetățeni, conform Hotărîrii
Guvernului nr. 836/2010
16. Recalcularea pensiei persoanelor care
continuă activitatea de muncă după
stabilirea dreptului la pensie (eșalonat în
funcție de stagiul de cotizare realizat),
stabilite pînă la 1 ianuarie 2017

296,5

37815,4

373,0

4293,2

27912,7
30000,0

8500,0

 Legea
nr.
290/2017
pentru
modificarea și completarea unor
acte legislative.
 Legea
nr.
165/2018
pentru
modificarea unor acte legislative.
 Legea
nr.
168/2019
pentru
modificarea articolului 33 din Legea
nr. 156/1998 privind sistemul public
de pensii.
 Hotărîrea Guvernului nr. 1069/2018

84776,7

Suma executată se regăsește în linia de bază A.

cu
privire
la
modificarea
Regulamentului privind modalitatea
de
calcularea
pensiilor
şi
modalitatea de confirmare a
stagiului
de
cotizare
pentru
stabilirea pensiilor, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.165/2017
 Hotărîrea Guvernului nr. 706/2019
cu
privire
la
modificarea
Regulamentului privind modalitatea
de calculare a pensiilor și
modalitatea
de confirmare a
stagiului
de
cotizare
pentru
stabilirea pensiilor, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017.
17. Majorarea alocației lunare de stat
victimelor reabilitate ale represiunilor
politice
18. Majorarea de la 30% la 50% a reducerii
din costul biletului de recuperare/reabilitare
pentru victimele represiunilor politice
19. Alocații de stat pentru merite deosebite
față de stat pentru persoanele decorate cu
„cruci” (distincții de stat)
20. Alocări suplimentare pentru
implementarea Programului de stat „Prima
Casă”
21. Acordarea alocației pentru îngrijire,
însoțire și supraveghere pentru persoanele
cu dizabilități severe din copilărie și
persoanele cu dizabilități severe
nevăzătoare, în cazul în care acestea
beneficiază de serviciul de îngrijire socială
la domiciliu
Majorarea cu 10% de la 1 ianuarie 2019 a  Legea
nr.
254/2018
pentru
pensiilor care nu depășesc minimul de
susținerea financiară suplimentară a
existență pentru pensionari.
unor beneficiari de pensii
Acordarea unui suport unic în sumă de 600  Legea nr 20/2019 cu privire la
lei pentru beneficiarii de toate tipurile de
acordarea
suportului
unic
pensii și de alocații sociale de stat, cu
beneficiarilor de pensii și alocații
excepția alocației pentru îngrijire, însoțire și
sociale de stat.

36996,2

430,3

120,0

10000,0

2700,0

Suma executată se regăsește în linia de bază A.
Suma executată se regăsește în linia de bază A.

supraveghere, stabilite pînă la 1 aprilie
2019, al căror cuantum nu depășește 2000
lei.
TOTAL pe sector, dintre care
A. Măsurile de politici - în curs de
desfășurare care au acoperire financiara
in linia de baza
B. Măsurile de politici – acceptate
suplimentar la linia de bază
C. Masuri de politici noi

24134635,2 23243785,7
23725350,3 23238574,9

18254,5

5000,0

391030,4

210,8

Note:
1. Raportul va fi completat in baza anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 , doar că Compartimentul A, a fost publicat in variantă mai
succinta si nu conține masurile/acțiunile de politica incluse in acest compartiment. De aceia, la prezentarea Raportului acest compartiment urmează a fi
descifrat pe măsurile/acțiunile de politica prezentate la etapa de audieri publice.
2. De asemenea in Raport vor fi incluse acțiunile/masurile de politica acceptate suplimentar la etapa de elaborare a bugetelor (care nu se regăsesc in CBTM
dar se regăsesc in buget s-au au fost alocate mijloace suplimentar pe parcursul anului (la etapele de precizare/rectificare a bugetelor).
3. Se va indica bugetul precizat pe anul precedent pentru masurile/acțiunile de politică, activități specifice, incluzând toate bugetele componente ale BPN.
Se va indica executarea de casă a cheltuielilor BPN pe anul precedent.

