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Anexa 9. Planul strategic de cheltuieli în domeniul asigurării si asistenţei sociale, 2009-2011 
 

Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 
 

Probleme cheie/politici 
 

Acţiuni prioritare de politică 
 2009  2010  2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

Programul I  „Elaborarea politicii şi managementul  în domeniul protecţiei sociale” 
Scopul programului este gestionarea şi managementul programelor de protecţie socială atât la nivel central, cât şi local. Acest program include ansamblul de instituţii şi măsuri ce ţin de 
gestionarea şi managementul in domeniu. Finanţarea programului dat se efectuează din contul bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi bugetul asigurărilor sociale de stat. 
A. Probleme cheie: 
§ În anul 2007 s-a modificat structura aparatului Ministerului 

Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului ceea ce a pus în sarcina 
acestuia noi responsabilităţi; 

§ Pe parcursul anului 2007 au fost angajaţi 560 de asistenţi 
sociali, care activează la nivel de primărie, din care 90 la sută 
au fost instruiţi; 

§ Capacităţi limitate de analiză şi planificare strategică a 
Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 

§ Lipsa unui sistem eficient de monitorizare a procesului de 
executare a cheltuielilor în domeniu. 

§ Situaţia financiară a bugetului asigurărilor sociale de stat se 
înrăutăţeşte. Deficitul bugetar planificat pe anul 2009 va 
constitui 185.8 mil. lei cu 98.5 mil. lei mai mare faţă de cel 
creat pe anul 2007. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
§ Menţinerea reţelei consolidate de asistenţi sociali profesionişti; 
§ Organizarea procesului de formare profesională continuă a 

personalului din domeniul asistenţei sociale; 
§ Elaborarea mecanismului de planificare, organizare şi 

monitorizare a procesului de formare continuă în asistenţa 
socială; 

§ Fortificarea capacităţilor Ministerului Protecţiei Sociale, 
Familiei şi Copilului în luarea deciziilor, analiza şi controlul 
executării strategiilor şi politicilor protecţiei sociale; 

§ Asigurarea unui cadru de garanţii minime sociale pentru 
lucrătorii migranţi originari din Republica Moldova. 

§ Eficientizarea bugetului asigurărilor sociale de stat prin 
preluarea la finanţele a unor cheltuieli ce nu reprezintă riscuri 
de asigurări sociale la bugetul de stat. 

A. Acţiuni care conduc la utilizarea mai eficace 
şi eficientă a resurselor: 
§ Definirea responsabilităţilor aparatului central 

al Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului; 

§ Optimizarea numărului angajaţilor în domeniul 
protecţiei sociale; 

B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă 
priorităţi pentru dezvoltarea ramurii: 
§ Elaborarea şi dezvoltarea cadrului normativ în 

domeniul asistenţei sociale. 
§ Întreţinerea în continuare a asistenţilor sociali 

angajaţi, precum şi instruirea continuă a 
personalului care activează în domeniul 
asistenţei sociale SND  p.118.1 

§ Negocierea în vederea încheierii acordurilor  
bilaterale în domeniul securităţii sociale între 
Republica Moldova şi statele comunitare de 
destinaţie a lucrătorilor migranţi. SND  p.25 
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§ Numărul de personal 

instruit, care activează în 
domeniul asistenţei 
sociale va constitui - % 
din total. 

§ Acorduri bilaterale 
încheiate cu: 
Ø Republica Bulgaria, 

Republica Portugalia
(2009) 
Ø Republica Elenă, 

Regatul Spaniei,
Republica Italia 
(2010) 
Ø  Republica Slovenia, 

Republica Cehă, 
Republica Croaţia
(2011). 

Programul II „Protecţie în caz de boală sau incapacitate temporară de muncă” 
Scopul programului este de a compensa venitul pierdut ca urmare a incapacităţii temporare de muncă, a invalidităţii, accidentelor de muncă şi maternităţii. Acest program include indemnizaţiile 
pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiile de maternitate, indemnizaţiile şi pensiile de invaliditate şi plăţile periodice capitalizate.  
A. Probleme cheie: 
§ În ultimii ani au crescut considerabil cheltuielile la plata 

indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. În anul 
2007, cheltuielile pentru plata acestora au crescut de 2,1 ori faţă 

A. Acţiuni care conduc la utilizarea mai eficace 
şi eficientă a resurselor: 
Perfecţionarea cadrului normativ existent in 
vederea creşterii responsabilităţii angajatorului 
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

 2009  2010  2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

de anul 2004. 
§ Responsabilitatea scăzută a angajatorilor, lipsa cointeresării 

economice a patronului pentru reducerea cheltuielilor şi crearea 
condiţiilor optime la locul de muncă. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
§ Creşterea responsabilităţii angajatorilor pentru protecţia în caz 

de boală sau incapacitate temporară de muncă, şi crearea 
condiţiilor optime la locul de muncă. 

pentru crearea condiţiilor optime la locul de muncă 
şi respectiv, reducerea cheltuielilor pentru 
prestaţiile de asigurări sociale ca urmare a bolilor 
profesionale sau a unor accidente de muncă; 

§ Cadrul normativ 
elaborat; 

Programul III. „Protecţia socială la limita de vârstă” 
Scopul programului este de a compensa venitul pierdut ca urmare a atingerii vârstei de pensionare. Acest program cuprinde pensiile pentru limită de vârstă, pensiile pentru vechime în muncă, 
pensiile unor categorii de angajaţi şi alocaţiile lunare de stat beneficiarilor de pensii stabilite prin sistemul public de asigurări sociale. Finanţarea acestor sume se efectuează din contul bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru persoanele asigurate în condiţii generale, iar pentru unele categorii de angajaţi (organelor de forţa procurori, judecători) din bugetul de stat. 
A. Probleme cheie: 
§ Sistemul de pensii continuă să conţină numeroase înlesniri la 

pensionare pentru unele categorii, care încalcă principiul 
echităţii sociale (pensionarea anticipat vârstei standard de 
pensionare, modul de pensionare în sectorul agrar etc.); 

§ Cu toate că în ultimii 4 ani mărimea medie a pensiei pentru 
limită de vârstă a crescut cu 68%, (în 2007 a constituit 565.83 
lei) mărimea medie a pensiei rămâne a fi mică; 

§ Coeficientul de înlocuire a salariului în anul 2007  a constituit 
27,4 la sută.  

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
§ Reformarea sistemului de pensii în vederea unificării acestuia şi 

excluderii condiţiilor privilegiate din sistemul public de 
asigurări sociale de stat; 

§ Prioritatea reformei constă în perfecţionarea sistemului de 
asigurare cu pensii a lucrătorilor sectorului agrar; 

§ Sporirea nivelului de protecţie socială a persoanelor în vârstă. 

A. Acţiuni care conduc la utilizarea mai eficace 
şi eficientă a resurselor: 
§ Implementarea Strategiei de unificare a 

sistemelor de pensii SND p.123; 
B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă 
priorităţi pentru dezvoltarea ramurii: 
§ Crearea unor condiţii unice de pensionare 

pentru toate categoriile de pensionari în cadrul 
sistemului public de asigurări sociale de stat; 

§ Persoanele autoangajate, inclusiv fermierii, vor 
avea acces la sistemul de asigurări sociale 
obligatorii în schimbul achitării contribuţiilor de 
asigurări sociale de stat, tariful cărora va 
constitui în anul 2009 – 900 lei, 2010 – 1071 
lei, 2011 – 1221 lei; 

§  Indexarea anuală a mărimii medii a pensiei cu 
17,9% în anul 2009, 14,25% în anul 2010, 
11,25% în anul 2011; 

§ Acoperirea din contul bugetului de stat pentru  
anii 2009-2011 a sumei diferenţei pînă la pensia 
minimă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
629571,3 
 
 
18290,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
593788,1 
 
 
42088,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
538306,8 
 
 
70663,6 

 
 
 
 
 
§ Cuantumul mediu al 

pensiei pentru limită de 
vârstă către anul 2011 va 
creşte de 1,8 ori faţă de 
anul 2007 şi va constitui 
992,07 lei, iar 
contingentul de 
beneficiari va constitui 
460,2 mii persoane. 

 

Programul IV  „Protecţia în caz de pierdere a întreţinătorului” 
Scopul programului este acordarea protecţiei sociale urmaşilor în cazul decesului întreţinătorului. Programul cuprinde pensiile de urmaş şi ajutorul de deces. Cheltuielile pentru programul dat se 
suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, cu excepţia ajutorului de deces pentru persoanele neasigurate.  
A. Probleme cheie: 
§ Mărimea pensiei medii de urmaş este în creştere continuă, 

astfel la 1 ianuarie 2008 a constituit 318,95 lei sau cu 17,9 la 

B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă 
priorităţi pentru dezvoltarea ramurii: 
§ Indexarea anuală a mărimii medii a pensiei cu 

   § Cuantumul mediu al 
pensiei de urmaş către 
anul 2011 va creşte de 
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

 2009  2010  2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

sută mai mare faţă de 1 ianuarie 2007. Creşterea este 
condiţionată de indexare a pensiilor. 

§ Ajutorul de deces acoperă doar o parte neînsemnată a 
cheltuielilor legate de înmormântare. În anul 2007 a constituit 
700 lei, pentru persoanele asigurate şi 600 lei, pentru 
persoanele neasigurate. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
Sporirea nivelului de protecţie socială a persoanelor în caz de 
pierdere a întreţinătorului 

17,9% în anul 2009, 14,25% în anul 2010, 
11,25% în anul 2011. 

§ Majorarea ajutorului de deces anual cu 100 lei. 
În anul 2009 ajutorul de deces va constitui, 
pentru persoanele asigurate – 900 lei şi pentru 
persoanele neasigurate – 800 lei. 

1,7 ori  faţă de anul 2007 
şi va constitui 545,78 lei. 
§ Mărimea ajutorului de 

deces către 2011 va  
creşte cu 57 la sută faţă 
de anul 2007 şi va 
constitui 1100 lei pentru 
persoanele asigurate şi 
1000 pentru persoanele
neasigurate. 

Programul V „Protecţia familiei şi a copiilor” 
Scopul programului: este susţinerea familiilor cu copii şi a copiilor în dificultate prin acordarea beneficiilor băneşti – indemnizaţie unică la naştere, indemnizaţii pentru creşterea şi îngrijirea 
copiilor, alocaţii copiilor orfani şi celor aflaţi sub tutelă, precum şi al serviciilor sociale:  plasament în centre de zi şi de plasament temporar, case de copii de tip familial, serviciu de asistenţă 
parentală profesionistă, precum şi organizarea odihnei de vară a copiilor.  
A. Probleme cheie: 
§ Sistemul de protecţie socială a copilului este axat pe forma 

rezidenţială de îngrijire care este costisitoare şi ineficientă.  
§ Serviciile prestate familiilor cu copii şi copiilor sînt dispersate 

între mai multe structuri ale administraţiei publice (Ministerul 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului, Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei 
publice locale) şi nu există coordonare strînsă între aceste 
structuri. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
§ Elaborarea unui cadru strategic pentru dezinstituţionalizarea 

copiilor; 
§ Elaborarea şi implementarea mecanismelor de evidenţă şi 

monitorizare a procesului de protecţie socială a copiilor; 
§ Protecţia socială a familiilor pentru naşterea copilului şi 

creşterea copiilor 

 
 
B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă 
priorităţi pentru dezvoltarea ramurii: 
§ Majorarea indemnizaţiei unice la naşterea 

primului copil şi pentru fiecare copil următor cu 
200 lei în fiecare an. 

§ Majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea 
copilului pînă la vîrsta de 3 ani, persoanelor 
asigurate cu 5 la sută în fiecare an; 

§ Menţinerea activităţii centrelor de asistenţă 
socială pentru copii de zi şi de plasament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12334,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12501,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13488,8 

§ Mărimea medie a 
indemnizaţiei unice la 
naştere către anul 2011 
va creşte de 2 ori şi va 
constitui  
§§  în anul 2009:  

I copil - 1400 lei 
II copil - 1700 lei; 
§§  În 2010: 

I copil - 1600 lei 
II copil - 1900 lei; 
§§  În 2011: 

I copil - 1800 lei 
II copil - 2100 lei. 
§ Mărimea indemnizaţiei 

lunare pentru creşterea 
copilului pînă la vîrsta 
de 3 ani, persoanelor 
asigurate către anul 
2011 va creşte de 2 ori 
faţă de anul 2007. 

Programul VI „Ocuparea forţei de muncă şi  protecţia în caz de şomaj 
Scopul programului este crearea unei pieţe a muncii funcţionale, care ar asigura un nivel înalt al ocupării forţei de muncă şi sporirea gradului de protecţie socială a şomerilor, fapt ce se realizează 
prin măsuri active şi pasive pe piaţa muncii. Măsurile pasive cuprind toate activităţile legate de suportul bănesc acordat şomerilor, cum ar fi plata ajutorului de şomaj, care se suportă din contul 
mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat şi alocaţiile de integrare sau reintegrare profesională care se finanţează din contul bugetului de stat. Măsurile active cuprind diverse activităţi de 
stimulare a ocupării forţei de muncă: orientarea profesională a populaţiei adulte, formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, stimularea mobilităţii forţei de muncă, 
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

 2009  2010  2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor şi organizarea târgurilor locurilor de muncă şi se suportă din contul mijloacelor bugetului de stat. 

A. Probleme cheie: 
• În ultimii ani se menţine un nivel scăzut al ocupării forţei de 

muncă: în anul 2003-1356,5 mii persoane, în anul 2007-circa 
1294,0 mii persoane. Astfel, rata şomajului calculată în anul 
2006 a constituit 7,4%, iar pentru 2007 constituie 5,1%; 

• A crescut numărul persoanelor care au beneficiat de ajutor de 
şomaj, în anul 2006 – 4273 persoane, în anul 2007 – 4945 
persoane. Mărimea medie a ajutorului de şomaj la 1 ianuarie 
2008 a constituit 563,78 lei sau cu 18 la sută mai mare faţă de 1 
ianuarie 2007. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
• Sporirea accesului populaţiei la măsurile promovate pe piaţa 

muncii prin îmbunătăţirea calităţii  serviciilor prestate şi 
mecanismelor de acordare a indemnizaţiilor şomerilor. 

B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă 
priorităţi pentru dezvoltarea ramurii: 
• Extinderea serviciilor de autoinformare şi 

activităţi de autoocupare a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă prin crearea 
cabinelor telefonice şi sălilor de autoinformare. 

• Începînd cu anul 2009, cheltuielile efectuate din 
fondul de şomaj ce nu reprezintă riscuri de 
asigurări sociale vor fi efectuate din contul 
bugetului de stat, prin intermediul Ministerului 
Economiei şi Economiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
33672,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
37745,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
41717,7 

• Ponderea şomerilor 
plasaţi în cîmpul muncii 
în totalul şomerilor 
înregistraţi va constitui 
45 la sută anual. 

• Numărul persoanelor 
care vor beneficia de 
servicii de autoocupare 
se va majora cu 20 la 
sută. 

 

Programul VII  „Protecţia împotriva excluziunii sociale” 
Scopul programului este acordarea asistenţei sociale prin prestaţii sociale pentru persoanele care se află în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă 
decentă din cauza unor circumstanţe. Acest program include compensaţiile nominative, ajutorul social şi ajutoare materiale. Cheltuielile date sunt suportate din mijloacele bugetului de stat şi din 
mijloace fondului republican de susţinere socială a populaţiei. 
A. Probleme cheie: 
• Programul de compensaţii nominative este destinat pentru 

susţinerea populaţiei la achitarea serviciilor comunale, energia 
electrică, gazele naturale pentru încălzire, gazul lichefiat în 
butelii, cărbune şi lemnul de foc. Compensaţiile nominative se 
acordă pe principiul categorial pentru 11 categorii. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
• Eficientizarea sistemului de prestaţii de asistenţă socială prin 

direcţionarea resurselor către segmentele vulnerabile ale 
populaţiei  

A. Acţiuni care conduc la utilizarea mai eficace 
şi eficientă a resurselor: 
§ Substituirea compensaţiilor nominative şi 

indemnizaţiilor lunare pentru întreţinerea 
copilului cu vîrsta între 1,5/3 şi 16 ani cu 
ajutorul social acordat, conform evaluării 
veniturilor 

B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă 
priorităţi pentru dezvoltarea ramurii: 
• Începînd cu anul 2008 se va acorda ajutorul 

social. SND p.116 

 
 

 
 
 
 
 
 
150000,0 

 
 

-118694,0 
 
 
 
 
 
 
259700,0 

 
 
-472648,9 
 
 
 
 
 
395837,4 

 

 

• Numărul beneficiarilor 
incluşi în noul sistem de 
acordare a ajutorului 
social, incl. femei, 
bărbaţi. 

Programul VIII „Asistenţă socială suplimentară a persoanelor cu necesităţi speciale” 
Scopul programului este acordarea asistenţei sociale minime persoanelor neasigurate în sistemul public de asigurări sociale, precum şi persoanelor cu disabilităţi. Acordarea serviciilor sociale 
persoanelor cu disabilităţi, persoanelor în etate solitare, familiilor în dificultate, persoanelor în situaţie de risc social. Acest program include cheltuieli pentru întreţinerea instituţiilor sociale 
prestatoare de servicii sociale de tip rezidenţial şi formele alternative sistemului rezidenţial (aziluri, centre, internate) , cantine de ajutor social, servicii de deservire la domiciliu, servicii adresate 
victimelor violenţei în familiei, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, prestate în cadrul centrelor specializate. Alocarea mijloacelor financiare pentru activităţile în 
cauză se efectuează din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. 
A. Probleme cheie: 
§ Sistemul de servicii sociale adresate persoanelor în dificultate 

se caracterizează prin instituţionalizare excesivă ca răspuns la 

B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă 
priorităţi pentru dezvoltarea ramurii: 
§ Promovarea Standardelor minime de calitate 
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

 2009  2010  2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

problemele sociale ale diferitor categorii de beneficiari.  
§ Actualul sistem al serviciilor sociale comunitare continuă a fi 

slab dezvoltat.  
§ Actualmente, se atestă o subdezvoltare a serviciilor adresate 

victimelor violenţei în familie şi practic nu există servicii 
pentru agresori. În republică activează doar 3 centre care 
prestează aceste servicii. 

§ Pe parcursul ultimilor ani numărul invalizilor este în creştere. 
B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
§ Intensificarea protecţiei sociale a persoanelor cu necesităţi 

speciale. 
§ Eficientizarea sistemului de servicii sociale pentru toate 

categoriile de beneficiari: copii, persoane cu dizabilităţi, 
persoane vârstnice, alte categorii; 

§ Elaborarea mecanismului pentru securizarea şi redirecţionarea 
resurselor financiare de la sistemul rezidenţial spre dezvoltarea 
serviciilor de asistenţă socială; 

§ Elaborarea unui cadru strategic pentru dezinstituţionalizarea 
adulţilor; 

§ Protecţia socială a victimelor violenţei în familie şi a victimelor 
traficului de fiinţe umane. 

§ Reformarea sistemului de determinare a disabilităţii, legiferând 
sistemul de determinare a gradului de deficienţă la copii, 
nivelului capacităţii de muncă pentru persoanele cu vârstă aptă 
de muncă şi gradul de nevoi speciale pentru persoanele de 
vârstă pensionară. 

pentru serviciile sociale (p.119.1 SND); 
§ Crearea centrelor comunitare multifuncţionale 

de asistenţă socială la nivel de comunitate 
(p.119  SND) 

§ Cofinanţarea Centrului pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane din Chişinău p.27.1 

§ Deschiderea centrelor de asistenţă şi protecţie a 
victimelor traficului de fiinţe umane în regiunea 
Nord (mun. Bălţi) şi Sud (Cahul) 

§ Menţinerea activităţii centrelor ce prestează 
servicii victimelor violenţei în familie Nord 
(Bălţi),  Sud (Cahul). 

§ Deschiderea centrului de prestare a serviciilor 
victimelor violenţei în familie în mun. 
Chişinău. 

§ Începând cu anul 2010, cheltuielilor pentru 
procurarea biletelor de tratament sanatorial, 
veteranilor vor fi efectuate din contul bugetului 
de stat. 

 

 
13041,6 
 
 
546,6 
 
 
1175,3 
 
 
1175,3 
 
587,7 
 
 
 

 
13242,1 

 
 
575,6 
 
 
1203,8 
 
 
1203,8 
 
601,9 
 
 
28502,0 
 

 
14197,4 

 
 

618,2 
 
 
1333,5 
 
 
1333,5 
 
666,8 
 
 
35413,3 
 

• Standardele minime de 
calitate pentru serviciile 
sociale elaborate şi 
aprobate;  

• Numărul de centre 
comunitare 
multifuncţionale create; 

• Centre de asistenţă şi 
protecţie a victimelor 
traficului de fiinţe 
umane create; 

• Centrul de prestare a 
serviciilor victimelor 
violenţei în familie în 
mun. Chişinău creat. 

Programul IX  „Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie” 
Scopul programului este protecţia socială a persoanelor care au merite deosebite faţă de stat sau susţinerea unor categorii de populaţie (pentru profesori şi medici din localităţile rurale pentru 
conectarea la conducta de gaze naturale, tinerilor specialişti din domeniul asistenţei sociale ) prin acordarea de alocaţii, indemnizaţii, compensaţii, ajutoare băneşti. Acest program include 
cheltuieli pentru alocaţii lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat, alocaţii lunare invalizilor de război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi 
familiilor lor, compensaţii şi ajutoare materiale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl şi familiilor lor, indemnizaţii unice şi compensaţii pentru avere persoanelor 
represate şi ulterior reabilitate. Totodată, se includ aşa cheltuieli ca compensarea diferenţei contribuţiilor de asigurări sociale de stat achitate de către angajatorul din sectorul agrar şi compensarea 
parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat achitate de către angajatorul din sectorul agrar şi compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat de către organizaţiile şi 
întreprinderile, Societăţile Orbilor, Surzilor şi Invalizilor.   
A. Probleme cheie: 
B. Obiectivele de politici pe termen mediu 

§ Intensificarea protecţiei sociale a persoanelor cu necesităţi 
speciale. 

§ Susţinerea tinerilor specialişti din domeniul asistenţii sociale, 

B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă 
priorităţi pentru dezvoltarea ramurii: 
§ Începând cu anul 2010, cetăţenii  care au 

participat şi au avut de suferit de pe urma 
catastrofei de la Cernobîl, vor avea dreptul la 
stabilirea compensaţiei băneşti lunare în 

 
 
 
 
 

 
 
26305,8 
 
 

 
 
26305,8 
 
 

 

• Mărimea medie a 
compensaţiei lunare va 
constitui 850 lei; 

• Numărul tinerilor 
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Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

 
Probleme cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

 2009  2010  2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

acre vor fi încadraţi în câmpul muncii în sectorul rural. schimbul asigurării cu produse alimentare şi 
suplimente alimentare. 

§ Stabilirea indemnizaţiilor şi compensaţiilor 
tinerilor specialişti din domeniul asistenţei 
sociale. 

 
 
4970,4 

 
 
7629,8 

 
 
10383,0 

specialişti din domeniul 
asistenţei sociale, care 
vor beneficia de 
asistenţă socială va 
constitui 400 persoane 
în anul 2009. 

Programul X „ Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi” 
Scopul programului este de a dezvolta si a consolida mecanismul naţional de promovare si asigurare a egalităţii intre femei si bărbaţi pentru integrarea dimensiunii de gen in politicile, 
programele si proiectele naţionale precum si pentru asigurarea, respectarea drepturilor si egalităţii bărbaţilor în toate domeniile. Cheltuielile sânt suportate din bugetul de stat, bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale.  
A. Probleme cheie: 
§ Abordarea egalităţii de gen  la momentul actual are  un caracter 

sporadic. Asigurarea unei abordări cuprinzătoare a dimensiunii 
de gen include în sine şi abordarea sistemică la nivel 
instituţional. 

§ Deoarece problema de gen este o dimensiune inter-sectorială şi 
multi-dimensională, ea nu poate fi soluţionată fără un 
mecanism insituţional în domeniu bine definit care ar contribui 
la soluţionarea problemelor identificate. 

§ Necesitatea de a consolida  capacitatea mecanismului national 
pentru monitorizarea, evaluarea si asigurarea oportunitatilor 
egale pentru femei si barbati intr-o tara care este pe calea unor 
reforme majore macro-economice si sociale. Este o veriga 
importanta in realizarea drepturilor fundamentale ale 
cetatenilor. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
§ Crearea unui cadru strategic naţional  de asigurare a unei 

abordări complexe a egalităţii între femei şi bărbaţi   
§ Crearea mecanismuli de planificare bugetară a politicilor prin 

prisma de gen. 
§ Consolidarea capacităţilor mecanismului instituţional în 

domeniu.  
§ Asigurarea funcţională a mecanismului instituţional conform 

Legii asigurării de şanse egale între femei şi bărbaţi 
§ Formarea  conştiinţei de gen a populaţiei. 

 
 
Consolidarea mecanismului instituţional de 
asigurare a egalităţii de gen SND p.36 
§ Elaborarea mecanismului de planificare 

bugetară a politicilor prin prisma de gen. P.36.1 
§ Elaborarea unui cadru   strategic naţional  de 

asigurare a unei abordări complexe  a egalităţii 
între femei şi bărbaţi. P.36.1 

§ Instruirea iniţială şi continuă a funcţionarilor 
publici la programul Asigurarea egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi p.36.2 

§ Crearea subgrupurilor specializate de experţi 
p.36.3 

 

    

 

• Mecanismul de 
planificare bugetară a 
politicilor prin prisma 
de gen elaborat. 

• Cadru   strategic 
naţional  de asigurare a 
unei abordări complexe  
a egalităţii între femei şi 
bărbaţi elaborat. 

• Curricul-um elaborat şi 
funcţionari publici 
instruiţi.   

• Grupe create şi 
consolidate 
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                           Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli in domeniul asigurării si asistenţei sociale, 2009-2011  
Total cheltuieli 

publice (mii. lei) Prognoza (mii. lei) 
Ponderea fiecărui program in suma 
totala a cheltuielilor din sector (%) Denumirea programului 

2008 aprobat  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Programul I. Elaborarea politicii şi managementul în domeniul protecţiei sociale 242785,6 287238,4 306694,8 317596,1 3,2% 3,0% 2,9% 

Programul II. Protecţie în caz de boală sau incapacitate temporară de muncă 1253613,1 1565067,3 1837807,3 2109868,2 17,5% 18,2% 19,2% 

Programul III. Protecţia socială la limita de vârstă 4137302,6 4882730,6 5589523,5 6242293,3 54,5% 55,4% 56,9% 

Programul IV. Protecţia în caz de pierdere a întreţinătorului 158827,6 167658,5 185056,4 198579,9 1,9% 1,8% 1,8% 

Programul V. Protecţia familiei şi a copiilor 341676,5 368665,5 369729,8 411458,1 4,1% 3,7% 3,7% 

Programul VI. Ocuparea forţei de muncă şi protecţia în caz de şomaj 47552,3 58668,5 67544,6 75780,7 0,7% 0,7% 0,7% 

Programul VII. Protecţia împotriva excluziunii sociale 545962,1 736253,1 760050,3 582377,3 8,2% 7,5% 5,3% 

Programul VIII. Asistenţă socială suplimentară a persoanelor cu necesităţi speciale 411030,8 457922,5 481511,2 508314,1 5,1% 4,8% 4,6% 

Programul IX. Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie 300544,7 354620,0 376930,0 382032,4 4,0% 3,7% 3,5% 

Programul X. Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Programul XI . Alte activităţi 93600,0 85000,0 115000,0 150000,0 0,9% 1,1% 1,4% 

Total pe ramură (sector) 7532895,3 8963824,4 10089847,9 10978300,1 100% 100% 100% 

Finanţat de la:               

Bugetul de stat total 1921269,5 2307809,3 2460838,5 2388243,4 25,7% 24,4% 21,8% 
inclusiv:              
          §   cheltuieli de baza 1817718,8 2182381,0 2362957,6 2282902,2 94,6% 96,0% 95,6% 
          §   fonduri şi mijloace speciale 94950,7 88328,3 97880,9 105341,2 3,8% 4,0% 4,4% 
          §   proiecte investiţionale finanţate din surse externe 8600,0 37100,0 0,0 0,0 1,6% 0,0% 0,0% 
 
Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale 250755,2 257329,5 262062,7 272275,9 2,9% 2,6% 2,5% 
 
Bugetul asigurărilor sociale de stat 5360870,6 6398685,6 7366946,7 8317780,8 71,4% 73,0% 75,8% 
 
Total pe ramură (sector) 7532895,3 8963824,4 10089847,9 10978300,1 100,0% 100,0% 100,0% 

 


