
Tabelul nr.11 la Nota informativă (104.80.02)

I. Informaţie de fond Cod
80
02

Denumirea autorităţii publice 104
Grupa principală 9
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități r1 62,0 65,0

unități r2 9 130,0 9 500,0

unități r3 2 206,0 2 300,0

% r4 100,0 100,0 100,0

% o1 100,0 100,0

% o2 45,0 45,0

% o3 55,0 55,0
unități o4 25 000,0 25 000,0 25 000,0

% e1 2,2 2,0
% e2 586,9 500,0

% e3 55,0 60,0

% e4 96,5 98,0

lei e5 66,8 72,9 85,7

Ponderea investigațiilor sanitaro-bacteorologice

Ponderea acoperirii populației arondate cu imunizări

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Costul unei vizite la medic

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Ocrotirea sănătăţii
Servicii și instituții sanitaro-epidemiologice și de profilaxie

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Ponderea infecțiilor intestinale

Numărul probelor bacteriolagice

Numărul probelor sanitare-igienice

Numărul investigațiilor efectuate
Cota probelor sanitare-igienice determinate nestandarte

Fortificarea capacităţilor de monitorizare şi evaluarea performanţelor şi condiţiilor de prestare a serviciilor de sănătate în 
cadrul instituţiilor Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare

de
 re

zu
lta

t

Numărul de obiective aflate la evidența sanitaro-igienică

Cod

Morbiditatea infecțioasă (incideță)

de
 p

ro
du

s

Ponderea investigațiilor diagnostice

Ponderea obiectivelor supuse evaluării sanitaro-igienice și 
antiepidemice

Denumirea programului Sănătatea publică şi serviciile medicale
Denumirea subprogramului Intervenții prioritare în sănătatea publică

Cancelaria de Stat

Ponderea investigațiilor din numărul total planificat

1. Îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate  2. Sporirea continuă a protecţiei contingentului împotriva riscului de 
îmbolnăvire

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram include colectarea datelor, analiza, monitorizarea şi evaluarea morbidităţii, mortalităţii, activităţii 
instituţiilor  Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare, precum şi implimentarea eficientă, raţională şi uniformă a 
politicilor în domeniulmanagementului calităţii şi în domeniul drepturilor şi responsabilităţilor pacientului.   

Scopul
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (104.80.02)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
1 450,5 1 466,5 1 671,7 1 849,3 2 170,9
1 268,5 1 306,5 1 511,7 1 689,3 2 010,9

1 511,7 1 689,3 2 010,9

182,0 160,0 160,0 160,0 160,0
160,0 160,0 160,0

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 104.80.03)

I. Informaţie de fond Cod
80
03

Denumirea autorităţii publice 104
Grupa principală 9
Grupa funcţiei Instituţii şi servicii din domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite altor grupuri 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 1,9 1,8
% r2 203,1 190,0
% r3 83,4 99,0

% r4 100,0 100,0 100,0

% r5 100,0 100,0 100,0
unități o1 9,8 10,4

% o2 2,3 3,0
unități o3 101,0 110,0

% o4 95,0 95,0

% o5 21,1 25,0

unități o6 3 300,0 3 300,0 3 300,0

unități o7 178 500,0 178 500,0 178 500,0
zile e1 8,0 8,0
zile e2 11,4 10,0
% e3 88,2 100,0
% e4 0,4 0,2 1 511,7
% e5 0,2 0,1 1 511,7
lei e6 1 511,7 2 951,3 3 052,4
lei e7 33,5 34,7 36,6

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Durata medie de spitalizare
Durata medie a unui caz ITM
Cota pacienților oncologici depistați în stadiu prcoce
Rata pacienților reinternați în intervalul de 30 de zile de la examinare 
Rata apariției complicațiilor postoperatorii
Cota per pacient reabilitat/recuperat
Costul unei vizite

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de vizite la o persoană
Ponderea populației excluse de la evidența dispensară
Numărul mediu de bolnavi externați din staționar pe un medic
Ponderea vizitelor profilactice
Ponderea populației mdin grupa dispensară ce au primit tratament 
spitalicesc
Numărul pacienților ce au urmat tratament staționar de 
reabilitare/recuperare
Numărul total de vizite

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Nivelul morbidităţii cu incapacitate permanentă de muncă.
Nivelul morbidităţii cu incapacitate temporală de muncă
Ponderea populației din grupa dispensară examinată
Ponderea pacienților care au primit tratament spitalicesc, de reabilitare 
și recuperarea  din numărul celor ce necesitau tratament 
Ponderea vizitelor reale în numărul total planificat

Scopul Recuperarea/reabilitarea sănătăţii populaţiei prin asigurarea accsesului la servicii medicale de recuperare / 
reabilitare 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       Dezvoltarea continuă a asistenţei medicale de recuperare

Descrierea narativă a programului/subprogramului Acest subprogram include activităţi de organizare şi prestare a serviciilor de asistenţa medicală de 
recuperare/reabilitare a pacienţilor din cadrul Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare 

Denumirea programului Sănătatea publică şi serviciile medicale
Denumirea subprogramului Servicii medicale individuale

Cancelaria de Stat
Ocrotirea sănătăţii
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 104.80.03)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
13 483,7 14 369,4 15 497,8 15 944,2 16 611,2
13 062,1 13 979,4 15 007,8 15 454,2 16 121,2

15 007,8 15 454,2 16 121,2

421,6 390,0 490,0 490,0 490,0
490,0 490,0 490,0

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 104.80.05)

I. Informaţie de fond Cod
80
05

Denumirea autorităţii publice 104
Grupa principală 9
Grupa funcţiei 6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 229,6 260,0
% r2 45,5 46,0
% r4 100,0 100,0 100,0
% o1 97,0 99,0

% o2 86,7 95,0

unități o3 5 000,0 5 000,0 5 000,0
% e1 1,3 0,9
% e2 5,1 3,0
lei e3 85,2 87,9 92,3

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
352,5 393,6 425,9 439,3 461,3
352,5 393,6 425,9 439,3 461,3

425,9 439,3 461,3

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 p

ro
du

s Ponderea populației cuprinse cu MRF
Ponderea populației de peste 35 de ani ce au participat în sreningul  
HTA
Numărul persoanelor ce au beneficiat de medicamente cu titlu gratuit

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Incidența prin infarct miocardic acut

Incidența prin accident cardiovascular
Costul mediu per capita

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 

re
zu

lta
t Nivelul mobidității prin maladii ale aparatului cardiovascular

Nivelul mobidității prin diabet zaharat
Ponderea persoanelor ce beneficiază de medicamente cu titlu gratuit

Programe naționale de ocrotire a sănătății

Scopul Creșterea calității vieții pacienților ce necesită asistență medicală specifică

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

1.Îmbunătățirea  accesului populației la serviciile medicale specifice 2.Sporirea asigurării cu medicamente 
gratuite

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram include activități de asigurare a pacienților cu medicamente în cazul maladiilor cum sunt 
hipertensiunea arterială tuberculoza, etc.

Denumirea programului Sănătatea publică şi serviciile medicale
Denumirea subprogramului Programe medicale speciale

Cancelaria de Stat
Ocrotirea sănătăţii
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 106.40.11)

I. Informaţie de fond Cod

40

11
Denumirea autorităţii publice 106
Grupa principală 4 1

Grupa funcţiei 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r1 80,0 90,0 90,0

unități o1 25,0 25,0 25,0 25,0

unități o2 25,0 25,0 25,0 25,0

unități o3 1,0 3,0 1,0 1,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
5 967,8 8 754,6 7 273,1 7 675,3
5 867,8 8 704,6 7 223,1 7 625,3

6 704,6 7 223,1 7 625,3
2 000,0

100,0 50,0 50,0 50,0
50,0 50,0 50,0

Jurisdicţia constituţională

B.1 Cheltuieli recurente

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul include activitățile Curții Constituționale ce țin de controlul constituționalității actelor și 
procedurilor legale.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Denumirea programului Justiţia

Denumirea subprogramului Jurisdicţie constituţională

Curtea Constituţională 

de
 p

ro
du

s Numărul de sesizări examinate și plasate pe pagina web

Numărul de hotarîri emise și plasate pe pagina web

Numărul de aplicații informaționale instalate

B.2 Investitii capitale

Autoritatea de jurisdicţie constituţională
Scopul Garantarea supremației Constituției
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Sporirea calităţii hotărârilor şi sesizărilor emise de Curtea Constituţională.

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Ponderea realizării hotărârilor în termenul stabilit (3 luni)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 107.40.02)

I. Informaţie de fond Cod
Justiţia 40
Administrare judecătorească 02

Denumirea autorităţii publice Consiliul Superior al Magistraturii 107
Grupa principală Justiţia 4

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

unități r3 51,0 51,0 51,0 51,0

unități o3 70 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0

unități o1 235 500,0 260 000,0 260 000,0 270 000,0

unități o2 500,0 800,0 1 000,0 1 000,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
3 526,5 3 819,2 3 969,9 4 232,8
3 526,5 3 819,2 3 969,9 4 232,8

3 819,2 3 969,9 4 232,8

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Numărul de instanţe monitorizate

de
 p

ro
du

s Numărul de accesări a hotărîrilor judecătoreşti prin 
intermediul paginilor web

Numărul de cauze repartizate aleatoriu

Numărul de hotărîri publicate pe pagina web

Scopul Asigurarea independenței și transparenței a autorității judecătorești

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă programul)                                       

Consolidarea rolului CSM în asigurarea eficienţei justiţiei

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul include măsurile ce susţin activitatea CSM şi a Inspecţiei Judiciare din cadrul CSM prin eficientizarea 
activităţii de înfăptuire a justiţiei, accesul la justiţie, instruirii iniţiale şi continuă a judecătorilor şi angajaţilor 
instanţelor judecătoreşti.

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Grupa funcţiei Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe 
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 108.40.03)

I. Informaţie de fond Cod
40

Înfăptuire a judecăţii 03
Denumirea autorităţii publice Curtea Supremă de Justiție 108
Grupa principală Justiţia 4

Instanţe judecătoreşti 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100,0 100,0 100,0 100,0

% r2 85,0 90,0 95,0 100,0

unități o1 11 855,0 12 210,0 12 565,0 12 343,0

unități o2 2 144,0 2 100,0 2 055,0 2 000,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

% e1 100,0 100,0 100,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
18 209,4 20 391,1 22 748,0 23 761,3
17 926,7 20 108,4 22 465,3 23 478,6

20 108,4 22 465,3 23 478,6

282,7 282,7 282,7 282,7
282,7 282,7 282,7

D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

de
 p

ro
du

s

A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Descrierea narativă a programului/subprogramului Crearea condiţiilor pentru funcţionarea adecvată a sistemului judiciar, sporirea calităţii actului de justiţie.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă programul)                                       

1. Majorarea cotei hotărîrilor judecătorești publicate pe pagina web pînă la 100% în anul 2014                                 
2. Majorarea cotei de informare a publicului cu rezultatele activității exercitate pînă la 100 % în anul 2014               
3. Micșorarea numărului de cauze nejudecate la sfîrșitul anului 2014 (pînă la 2000,0 cauze)

Cauze judecate în Curtea Supremă de Justiție

Restanţa cauzelor nejudecate la sfîrşitul perioadei de 
referinţă în Curtea Supremă de Justiție

Nivelul de repartizare aleatorie a cauzelor

Total (A+B+C+D)

Denumirea programului Justitia
Denumirea subprogramului

Cota hotărîrilor judecătorești publicate pe pagina web

Informarea publicului cu rezultatele activităţii exercitate

Grupa funcţiei

Scopul
Asigurarea transparenţei actului de justiţie, sporirea calităţii actului de justiţie şi asigurarea încrederii în actul 
judecătoresc. Promovarea imaginii Curţii Supreme de Justiţie.
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 113.40.04)

I. Informaţie de fond Cod
Justiţia 40

Implementare a politicii penale a statului 04

Denumirea autorităţii publice Procuratura Generală 113

Grupa principală Justiţia 4

Grupa funcţiei Procuratură 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități r1 3 620,0 3 620,0 3 620,0 3 620,0

unități r2 4 000,0 4 100,0 4 150,0 4 200,0

unități o1 42,0 40,0 35,0 30,0

unități o2 470,0 480,0 485,0 490,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

% e1 90,0 100,0 100,0 100,0

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Scopul Consolidarea şi modernizarea Procuraturii în procesul de prevenire şi combatere a infracţiunilor, înfăptuire 
a actului de justiţie, promovarea consecventă a imaginii Procuraturii în societate.

Numarul de controale la diverse compartimente, în special 
respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, dreptului la un mediu 
înconjurător sănătos, dreptul de petiţionare, dreptul la muncă şi 
protecţia muncii, unele domenii încadrate în dreptul la protecţie 
socială

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

1. Dezvoltarea continuă a interacţiunii şi conlucrării cu alte organe de drept în domeniul combaterii 
fenomenului criminalităţii şi asigurării ordinii de drept    2. Elaborarea şi aplicarea practică a metodelor noi 
de investigaţie şi combatere a infracţiunilor de tortură, trafic de persoane, corupţie, contrabandă 3. 
Sporirea responsabilităţii acuzatorilor de stat şi a procurorilor în diminuarea numărului sentinţelor de 
achitare

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul include activităţile ce ţin de apărarea ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
executarea urmăririi penale, reprezentarea învinuirii în instanţele judecătoreşti.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

Pornirea urmăririi penale în cazurile de proceduri contraventionale

Informarea publicului cu rezultatele activităţii exercitate

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Examinarea de către procurori a  procedurilor contravenţionale

de
 p

ro
du

s Numărul de dosare pe cauze penale cu aspecte de tortură

de
 re

zu
lta

t
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 113.40.04)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
85 129,4 98 215,1 102 319,6 113 616,5
84 865,5 98 010,8 102 115,3 113 412,2

98 010,8 102 115,3 113 412,2

263,9 204,3 204,3 204,3
204,3 204,3 204,3

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 121.09.01)

I. Informaţie de fond Cod
09
01

Denumirea autorităţii publice 121
Grupa principală 1
Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 94 106,9 105 105 105 104,5
% r2 80,6 120,1 122 112 112 112
% r3 66,9 117,6 121 111 110 110
% r4 65,1 116,7 112 109 109 108
% r5 109 108 111 111 110 110

nr. r6 15 10 10 5 2 1

% r7 8,9 7 10,5 8,5 7 5

nr. zile r8 292 292 190 102 100

% r9 142,2 120,5 120,9 105 90 80

coef. r10 28,6 28,6 28,2 35 35 45

Cod

Indicele de autorizare în construcţii, durata (conform sondajului 
"Doing Business ")
Indicele de autorizare în construcţii, costul obţinerii autorizaţiei de 
construcţie - % din venit pe cap de locuitor (conform sondajului 
"Doing Business ")

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Indicele de lichidare a afacerii, coeficientul de recuperare a investiţiei -
cent la dolar SUA (conform sondajului "Doing Business ")

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Produsul Intern Brut
Export faţă de anul precedent
Import faţă de anul precedent
Investiţii în capital fix faţă de anul precedent
Salariul nominal mediu lunar faţă de anul precedent
Indicele de lansare a afacerii,  zile pentru iniţierea unei afaceri 
(conform sondajului "Doing Business ")
Indicele de lansare a afacerii, costul % din venit pe cap de locuitor 
(conform sondajului "Doing Business ")

Organele administrative

Scopul Dezvoltarea şi promovarea politicilor şi programelor eficiente menite să asigure creşterea economică 
durabilă

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

1. Creşterea PIB real, către 2014 cu 21% faţă de anul 2010
2. Creşterea exporturilor către anul 2014 cu 71% faţă de anul 2010
3. Creşterea producţiei industriale cu 31% către anul 2014
4. Creşterea investiţiilor în capital fix către 2014 cu 43,7% faţă de 2010 

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Programul cuprinde activităţile Ministerului Economiei întru asigurarea creşterii economiei naţionale prin 
optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu 
investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor 
anticoncurenţiale, precum şi prin cooperare economică internaţională.

Denumirea programului Dezvoltarea economiei naţionale
Denumirea subprogramului Elaborare a politicii şi management în domeniul dezvoltării economiei

Ministerul Economiei
Servicii generale de stat cu destinaţie generală
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 121.09.01)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

ani r11 2,8 2,8 2,8 2 2 1,5

% r12 9 9 9 7 7 5

unități o1 15 15 16 16 16 16

unități o2 2 10 7 14 10 10

unități o3 3 4 4 4 4 4

unități o4 5 5 5

unități o5 3 3 6
unități o6 5 4 4

unități o9 410 1503 1927 1500 1300 1500

% e1 11 10 10 10 10 10

% e2 34 47 60 75 90 90

% e4 112 100 100 100 100 100

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
11 575,5 11 249,6 11 670,8 24 410,1 20 926,5 22 197,1
11 455,9 11 178,7 11 670,8 16 363,3 20 926,5 22 197,1

16 363,3 20 926,5 22 197,1

119,6 70,9

8 046,8
C. Fonduri speciale

de
 e

fic
ie

nţ
ă

A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Indicele de lichidare a afacerii, costul % din venit pe cap de locuitor 
(conform sondajului "Doing Business ")

D. Proiecte finantate din surse externe

Gradul de instruire a personalului

Total (A+B+C+D)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

Numărul de  şedinţe in cadrul CEFTA
Numărul de standarde internaţionale / europene adoptate în calitate de 
standarde naţionale
Aplicarea instrumentelor non-financiare pentru a reduce fluctuaţia 
personalului pînă la un nivel mai jos de 10%
Asigurarea transparenţei activităţilor subdiviziunilor ministerului (nr. 
proiectelor mediatizate/nr. total de proiecte elaborate)

Indicele de lichidare a afacerii, durata (conform sondajului "Doing 
Business ")

de
 p

ro
du

s

Rapoarte privind analiza şi evaluarea tendinţelor de dezvoltare social-
economică în domeniile de competenţă
Numărul de şedinţe a comisiilor mixte interguvernamentale de 
colaborare comercial economică
Numărul de şedinţe a Consiliului economic CSI
Numărul de şedinţe în cadrul procesului de negociere a DCFTA cu 
UE
Numărul de şedinţe în cadrul OMC
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Tabelul  nr.11 la Nota informativă (continuare 121.09.02)

I. Informaţie de fond Cod
09
02

Denumirea autorităţii publice 121
Grupa principală 01
Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

nr. r1 25,0 3,0 10,0 20,0 30,0 25,0
nr. r2 41,0 30,0 30,0 25,0 20,0

nr. r3 10,0 20,0 10,0 15,0 15,0

un. o1 162,0 167,0 154,0 140,0 110,0 95,0

un. o2 226,0 181,0 168,0 144,0 140,0 100,0

mii.lei. e1 120 000,0 320 581,0 166 696,0 423 506,0 204 403,0 210 362,0
mii.lei. e2 120 000,0 320 581,0 133 779,0 296 770,0 10 010,0
mii.lei. e3 32 917,0 126 736,0 194 393,0 210 362,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
3 699,5 3 315,5 5 901,3 6 663,9 7 705,9 8 043,9
3 421,2 3 117,1 5 539,7 6 373,9 7 415,9 7 753,9

6 373,9 7 415,9 7 753,9

278,3 198,4 361,6 290,0 290,0 290,0
290,0 290,0 290,0

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

de
 re

zu
lta

t

Restructurarea întrprinderilor (asanarea financiara sau 
lichidarea)

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

B.1 Cheltuieli recurente

de
 

pr
od

us Numărul întreprinderilor de stat

Numărul societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Atragerea investiţiilor, total

Atragerea investiţiilor prin privatizare 
Atragerea investiţiilor prin parteneriat public-privat

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

Reorganizarea întrprinderilor (comasare, fuziune)
Deetatizarea întreprinderilor

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Organele administrative

Scopul Atragerea investiţiilor prin modalităţile prevăzute de legislaţie, administrarea eficientă a întrepriderilor cu cotă de 
participare a statului

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă programul)                                       Reducerea numărului societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului cu 40% în anul 2013, faţă de anul 2008

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul include activităţi menite să reducă numărul întreprinderilor, care generează pierderi, aducînd prejudicii 
statului şi respectiv de îmbunătăţire a managmentului, prin procesul de deetatizare. În anul 2008 activau 234 societăți 
pe acțiuni cu cotă de participare a statului.

Denumirea programului Dezvoltarea economiei naţionale
Denumirea subprogramului Administrarea proprietăţii publice

Ministerul Economiei
Serviciile generale cu destinaţie generală
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Tabelul nr.11 la Nota explicativă (continuare 121.09.03)

I. Informaţie de fond Cod
Elaborarea politicii şi managemenrtul în domeniul dezvoltării economice 09
Reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 03

Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Servicii generale de stat cu destinaţie generală 01
Grupa funcţiei Organele administrative 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unitati r1 20 624,0 21 036,0 23 047,0 11 100,0
unitati r2 2 350,0 2 400,0 2 450,0 2 500,0

unitati r3 540,0 550,0 580,0 600,0

unitati r5 1 087,0 1 117,0 1 114,0 1 139,0

unitati r6 1 500,0 1 550,0 1 600,0 1 650,0

unitati r7 70,0 75,0 80,0 85,0
unitati r8 220,0 230,0 240,0
unitati r9 75,0 80,0 85,0 85,0

unitati r11 180,0 185,0 190,0 195,0

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Numarul declaraţiilor şi cererilor respinse
Numarul prescripţiilor emise 
Numarul deciziilor de suspendare temporară a licenţei 

Numarul deciziilor de retragere a licenţei 

Descrierea narativă a programului/subprogramului

1. Implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 
prevede eliberarea, prelungirea şi reperfectarea licenţelor, ţinerea Registrului de licenţiere în forma electronică şi 
manuală, monitorizarea executării în termen a declaraţiilor de eliberare, prelungire şi a cererilor de reperfectare a 
licenţelor, a deciziilor de retragere, suspendare temporară a acestora, precum şi a prescripţiilor emise privind lichidarea 
încălcărilor depistate, consolidarea conlucrării cu autorităţile publice de domeniu în vederea schimbului de informaţii 
privind respectarea de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere, organizarea controalelor planificate şi inopinate 
comune. 2. Protecţia drepturilor legale ale solicitanţilor şi titularilor de licenţă şi ale consumatorilor prevede 
perfecţionarea sistemului de asistenţă metodologică solicitanţilor şi titularilor de licenţă privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin intermediul paginii web a Camerei şi în cadrul Sălii de recepţionare a 
documentelor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de Camera de Licenţiere. 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Numarul titularilor de licenţă
Numarul licenţelor eliberate şi prelungite, total
Numarul licenţelor eliberate şi prelungite întreprinderilor 
nou-create
Numarul licentelor reperfectate 
Numarul licentelor eliberate si prelungite in legatura cu 
excluderea/includerea unităţilor de transport 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul
Asigurarea respectării riguroase a condiţiilor de licenţiere, necesare pentru practicarea activităţilor de întreprinzător, 
pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii 
statului

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

1. Implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;     
2. Protecţia drepturilor legale ale solicitanţilor şi titularilor de licenţă şi ale consumatorilor 
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Tabelul nr.11 la Nota explicativă (continuare 121.09.03)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

unitati r14 72,0 74,0 78,0 80,0

unitati r12 108,0 111,0 112,0 115,0

unitati r15 2 000,0 2 100,0 2 200, 2 250,0

unitati r13 10 000,0 10 100,0 10 200,0 10 250,0

unitati o1 7 000,0 7 100,0 7 200,0

unitati o2 135,0 140,0 150,0

unitati e1 78 000,0 84 000,0 90 000,0

unitati e2 1,5 1,3 1,1

zile 
lucrătoare e4 4,0 3,9 3,8

zile 
lucrătoare e5 6,9 6,7 6,5

zile 
lucrătoare e6 1,5 1,4 1,4 1,4

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
2 251,5 2 892,6 3 529,0 3 753,0
2 251,5 2 892,6 3 529,0 3 753,0

2 892,6 3 529,0 3 753,0

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli curente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli curente

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numarul accesărilor paginii web a Camerei (inclusiv 
consultări ale Ghidului în licenţiere)
Numarul mediu de consultaţii (pentru un solicitant  de 
licenţă), necesare verificării şi ajustării documentelor  
anexate la declaraţia de eliberare/prelungire sau de 
reperfectare a licenţei

Durata  medie a executării declaraţiei de eliberare 
/prelungire a licenţei in zile

Durata  medie a executării cererii de reperfectare a licenţei

Durata medie a executării cererii de eliberare a autorizaţiilor 
pentru import/export

Numarul de autorizaţii eliberate pentru import/export în 
regim preferenţial

Numarul de consultaţii acordate agenţilor economici 

de
 

pr
od

us Numarul declaraţiilor şi cererilor examinate

Numarul controalelor inopinate efectuate

Numarul deciziilor de retragere a licenţei adoptate în baza 
cererilor titularilor de licenţă
Numarul deciziilor de retragere a licentei sustinute de 
instanţa de judecată
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.50.01)

I. Informaţie de fond Cod

50
01

Denumirea autorităţii publice 121
Grupa principală 19
Grupa funcţiei 03

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unitati r1 8 10 10 12 14 15

unitati r2 10 10 10 12 15 16

unitati r3 2 3 3 4 5 5

unitati r4 20 30 30 40 50 50

unitati o1 125 142 142 175 237 71

unitati o2 25 30 30 40 50 51

unitati o3 9 50 50 70 100 100

unitati o4 48 50 50 60 70 70

unitati o5 7 5 5 7 10 10

unitati o6 20 25 25 30 35 35

unitati o7 5 6 6 7 8 8

unitati o8 9 4 4 7 10 10

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

de
 p

ro
du

s

Intrevederi cu companiile străine

Companii străine asistate (investiţii) 

Companii înregistrate în baza de date (Exp&Inv Opportunity 
Profile)

Companii autohtone asistate la export

Participarea la forumuri/întâlniri naţionale/internaţionale

Prezentări ale oportunităţilor investiţionale

Organizarea meselor rotunde cu tematica Export

Foruri economice organizate

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Companii străine care intenţionează să investească

Vizite pentru companii străine organizate

Companii străine care au investit/plasat comenzi

Numărul contractelor / acordurilor de intenţie semnate in 
rezultatul evenimentelor organizate

Alte servicii legate de activitatea economică

Scopul Elaborarea şi Implementarea activităţilor de promovare a exporturilor, atragere a investiţiilor şi promovare a imaginii 
ţării

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă programul)                                       Creşterea numărului investitorilor străini şi creşterea numărului de companii exportatoare

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul cuprinde activităţile Ministerului Economiei aferente implementării evenimentelor de promovare a 
exportului, atragere a investiţiilor şi promovare a imaginii ţării ce ţin de implementarea cu succes a Strategiei de 
atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015.

Denumirea programului Servicii generale economice şi comerciale
Denumirea subprogramului Promovarea exporturilor

Ministerul Economiei
Alte servicii legate de activitatea economică
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.50.01)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

unitati o9 8 8 8 9 10 10

unitati o11 5 3 3 5 7 7

unitati o12 8 9 9 10 10 10

% e1 25 25 30 30 30

% e2 25 25 30 30 30

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
8 002,3 10 725,1 6 374,7 67 020,7 17 374,7 15 803,0
8 002,3 10 725,1 6 374,7 7 374,7 7 374,7 7 374,7

7 374,7 7 374,7 7 374,7

59 646,0 10 000,0 8 428,3
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

Expoziţii organizate

Materiale promoţionale actualizate/elaborate

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Eficienţa activităţilor de „Rezultat”

Eficienţa activităţilor de „Produs”

Total (A+B+C+D)

Organizarea seminarelor sub genericul „Posibilităţi de 
export”
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.50.03)

I. Informaţie de fond Cod

Servicii generale economice şi comerciale 50

Susţinerea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 03

Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121

Grupa principală 19

Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economica 03

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Alte servicii legate de activitatea economica

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Sectorul IMM din Republica Moldova constituie 97,7% din numărul total de întreprinderi active, angajează 58,8% din 
numărul total al lucrătorilor, volumul vânzărilor în sector atinge 36,8% din total. Totodată, IMM din cauza dimensiunilor 
sale mici şi a vulnerabilităţii la şocurile externe, insuficinţei de resurse financiare se dezvoltă lent, fiind necesar un suport 
permanent din partea statului pentru stimularea dezvoltării acestora. Datorită unui asemena suport, anul 2010 s-a remarcat 
cu rezultate pozitive faţă de cel precedent în dezvoltarea IMM. Astel, nivelul veniturilor din vânzări s-a majorat cu 7783,2 
mii lei, iar rezultatul financiar al IMM până la impozitare a crescut  de 2,4 ori faţă de anul 2009.Planul Sectorial de 
cheltuieli  în domeniul  economiei pentru anii 2012 – 2014 a stabilit   priorităţile pentru finanţare în cadrul sectorului 
economic în anul 2012, care vor rămâne preponderent aceleaşi ca şi în anul de gestiune precedent. Drept baza pentru 
planificare servesc cadrele de planificare strategică: Programul de stabilizare şi relansare economică, Strategia Naţională 
de Dezvoltare, Planul de Acţiuni UE-Moldova, Parteneriatul de Est şi Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre 
Moldova şi Uniunea Europeană. Programul "Susţinerea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii" stabileşte acţiunile  de facilitare 
a accesului IMM la finanţare prin dezvoltarea fondului de stat de garantare a creditelor în cadrul ODIMM cu aplicarea a 
patru produse de garantare; formarea şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale prin promovarea instruirii continuă, 
promovarea dialogului public-privat întru soluţionarea problemelor sectorului. Un factor important în dezvoltarea 
infrastructurii de suport în afaceri este crearea reţelei de business incubatoare - mecanism eficient de suport în iniţierea şi 
extinderea activităţii antreprenoriale în zonele rurale. Un rol deosebit i se va acorda Programului - pilot de atragere a 
remitenţelor în economie "PARE 1+1", care este axat pe atragerea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi 
şi rudelor de gradul I ale acestora în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova. Implementarea Programului 
"Susţinerea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii"  va contribui la generarea de noi locuri de muncă, la extinderea ariei de 
creare şi funcţionare a întreprinderilor mici şi mijlocii pe întreg teritoriul Moldovei, accentul fiind pus pe zonele rurale, şi 
încadrarea în activitatea antreprenorială  a tinerilor şi a păturilor social vulnerabile.  

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Scopul Crearea condiţiilor propice dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Mărirea anuală a numărului de întrepinderi mici şi mijlocii în mediu cu 5%, majorarea numărului de angajaţi în sector cu 
5% anual şi sporirea cifrei anuale de afaceri   de 1,1 ori.
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.50.03)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 6,0 4,3 5,0 5,0 5,0 5,0
% r2 -11,6 13,5 5,0 8,0 10,5 11,0

% r3 -59,1 243,0 23,0 12,0 12,5 12,5

% r4 5,0 5,0

mil. lei r5 8,5 8,5

mii unităţi o1 43,7 45,6 47,5 49,8 52,3 54,9
unităţi o2 7,0 7,0

mii unităţi o3 316,2 309,4 348,6 366,0 384,0 403,0
unitati o4 25,0 30,0 63,0 78,0 83,0 87,0
mil.lei o5 12,5 18,0 55,1 68,2 72,6 76,1
unităţi o6 2,0 2,0
unităţi o7 30,0 30,0

unităţi o8 105,0 105,0

unităţi o9 62,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

unităţi o10 270,0 212,0 270,0 240,0 240,0 240,0

unităţi o11 102,0 140,0 150,0 160,0 170,0 170,0

unităţi o12 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

unităţi o13 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

unităţi o14 1 485,0 1 480,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

unităţi o15 4 020,0 3 900,0 4 100,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

mii lei o16 20 000,0 10 000,0

coeficient e1 3,1 3,7 3,4 3,0 3,0 5,0

% e2   25,0 30,0   

% e3 2,0 2,0

CodUnitatea de 
măsurăII.  Indicatorii de performanţă

Numărul de persoane instruite

Numărul de persoane consultate

Proiecte investiţionale efectuate in cadrul "PARE 1+1"

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Corelaţia dintre costul garanţiilor  şi valoarea creditelor 
disbursate

Rata de crestere a activelor/ activelor nete comparativ cu 
perioada precedenta a IMM finantate din JNPGA

Corelaţia dinte volumul investiţiilor efectuate şi 
finanţarea nerambursabilă

Numărul de locuri de muncă noi create în cadrul 
business incubatoarelor

Numărul contractelor încheiate în cadrul Expoziţiei 
IMM
Numărul participanţilor la Expoziţia IMM
Numărul participanţilor la Concursul "Cel mai bun 
antreprenor din sectorul IMM"

de
 p

ro
du

s

Dinamica numărului de întreprinderi
Numărul IMM finanţate din JNPGA
Dinamica numărului de personal angajat în sector
Dinamica numărului de garanţii active
Volumul creditelor garantate
Numărul de incubatoare create
Numărul de întreprinderi incubate

Numărul participanţilor la Conferinţa IMM

Numărul de premii acordate

de
 re

zu
lta

t

Dinamica numărului de întreprinderi
Dinamica nivelului veniturilor din vânzări

Rezultatul financiar al dezvoltării economice pe sector

Dinamica IMM finanţate din JNPGA
Creşetrea capacităţilor de producţie a IMM finanţate din 
JNPGA
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.50.03)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
1 500,0 2 500,0 63 060,0 38 127,2 7 500,0 7 500,0
1 500,0 2 500,0 63 060,0 38 127,2 7 500,0 7 500,0

38 127,2 7 500,0 7 500,0

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.50.04)

I. Informaţie de fond Cod
50
04

Denumirea autorităţii publice 121
Grupa principală 19

3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unităţi o1 2 103 2 357 2 540 2 700 2 700 2 700

unităţi o2 1 115 1 232 2 159 2 319 2 319 2 319

unităţi o3 988 1 125 381 381 381 381

unităţi o4 38 140 20 30 30 30
unităţi o5 1 480 1 500 1 500 1 600 1 600 1 600
unităţi o6 27 12 28 30 30 30
unităţi o7 3 480 4 419 4 701 4 722 4 744 4 775
unităţi o8 6 010 6 055 6 305 6 555 7 100
unităţi o9 3 585 4 301 4 272 4 244 4 225
unităţi e1 52 55 55 62 62 62

% e2 70 75 75 75 75 75
unităţi e3 1 583 1 630 1 695 1 745 1 790

unităţi e4 1 610 4 701 4 722 4 744 4 775

Cod

Vizite consultative efectuate, totatl
Verificarea întreprinderilor
Verificarea obiectelor
Verificarea instalatiilor tehnice

de
 e

fic
ie

nţ
ă Controale efectuate de un inspector pe parcursul unui an

Înlăturarea încălcărilor depistate anterior
Verificarea şi punerea în funcţiune a obiectelor sezoniere
Apricierea criteriul de evaluare corespunderii riscului a 
obiectului industrial periculos

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Desfasurarea activitatii de control la agenţi economici indiferent de forma organizatorico-juridica, a respectării legislaţiei 
in domeniul protecţiei consumatorilor. Aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea legislaţiei. Este bine cunoscut faptul 
că un consumator informat despre drepturile sale poate revendica respectarea lor. Totodată agenţii economici trebuie să 
cunoască drepturile consumatorilor cît şi obligaţiile sale în relaţiile cu consumatorii pentru a contribui la realizarea lor. 
Pentru aceasta vor fi efectuate campanii de informare a consumatorilor şi agenţilor economici din centrele comerciale şi 
din raioanele republicii. Vor fi diseminate ghiduri informative atît consumatorilor, cît şi agenţilor economici.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 p

ro
du

s

Numarul controalelor efectuate, total
Numarul controalelor efectuate conform Programului 
activitatii de control
Numarul controalelor efectuate la solicitarea organelor 
ierarhic superioare, consumatorilor si altor solicitari
Campanii de informare a consumatorilor
Ghiduri informative diseminate, total

Alte activitaţi legate de activitatea economică
Grupa funcţiei Alte activitaţi legate de activitatea economică

Scopul
Prevenirea  plasării pe piaţă a produselor şi a serviciilor prestate neconforme cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, 
informarea şi educarea consumatorilor. 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Efectuarea în anul 2012 la nivel de 100% a controalelor planificate şi a celor solicitate. Efectuarea  vizitelor consultative 
pentru agenţii economici şi campaniilor  de informare a consumatorilor.

Denumirea programului Servicii generale economice şi comerciale
Denumirea subprogramului Protecţie a consumatorului şi securitate industrială

Ministerul economiei

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.50.04)

mii lei
6 658,6 7 027,6 6 607,5 8 381,9 10 585,0 11 444,0
6 365,1 6 729,6 6 507,5 8 274,9 10 585,0 11 327,0

8 274,9 10 473,0 11 327,0

293,5 298,0 100,0 107,0 112,0 117,0
107,0 112,0 117,0B.1 Cheltuieli recurente

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

III. Bugetul programului/subprogramului
Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.58.01)

I. Informaţie de fond Cod
58
01

Denumirea autorităţii publice 121
Grupa principală 16
Grupa funcţiei 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r2 60,0 75,0 90,0

% r1 70,0 85,0 100,0

unitati o5 100,0 300,0 500,0

unitati o2 50,0 50,0 50,0
unitati o3 35,0 35,0 35,0
unitati o4 50,0 50,0 50,0

unitati o6 5,0 6,0 6,0

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

de
 p

ro
du

s

Audite energetice realizate pentru clădiri publice

Auditori energetici instruiţi
Manageri energetici instruiţi
Inspectori energetici instruiţi

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Dependenţa totală de resursele energeticce din import şi creşterea preţului acestora, precum şi intensitatea 
energetică extrem de ridicată reprezintă principalele impedimente pentru dezvoltarea economiei naţionale. De 
aceea, a fost luată decizia de implementare a unui program de creare a capacităţilor Ministerlui Economiei şi a 
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, din subordinea acestuiaa, în domeniul eficienţei energetice şi a surselor 
regenerabile de energie în Republica Moldova. Programul are drept scop consolidarea cadrului legaal şi 
instituţional, precum şi a capaccităţilor profesionale pentru implementarea măsurilor de atingere a ţintelor naţionale 
de eficienţă energetică şi utilizare a energiei regenerabile, astfel, contribuind la un consum şi o balanţă energetică 
durabilă.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Gradul de asigurare a întreprinderilor și instituțiilor bugetare cu 
specialiști calificați  pentru implementarea proiectelor de 
eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie
Nivelul de asigurare a Agenției de Eficiență Energetică cu 
specialiști calificați 

Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe

Scopul Asigurarea pînă în anul 2014 a Agenției de Eficiență Energetică cu spacialiști calificați

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Agenției de Eficiență Energetică şi promovarea măsurilor de eficienţă 
energetică şi de valorificare a surselor regenerabile de energie

Evenimente (seminare, conferinţe, expoziţii), pentru promovarea 
eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile

Denumirea programului Dezvoltarea sectorului energetic
Denumirea subprogramului Elaborarea politicii şi managemet în sectorul energetic

Ministerul Economiei
Complexul pentru combustibil şi energie
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.58.01)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

unitati o1 8,0 8,0 8,0

mii lei/per. e1 20,0 20,0 20,0

mii lei/per. e2 20,0 20,0 20,0

mii lei/per. e3 20,0 20,0 20,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
1 352,4 1 679,5 1 783,3
1 352,4 1 679,5 1 783,3
1 352,4 1 679,5 1 783,3

D. Proiecte finantate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

de
 e

fic
ie

nţ
ă Costul instruirii unui auditor energetic

Costul instruirii unui manager energetic 

Costul instruirii unui inspector energetic

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Numarul functionarilor publici scolarizati pentru dezvoltarea 
capacităţilor în promovarea măsurilor de eficienţă energetică şi 
de valorificare a surselor regenerabile de energie
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.58.02)

I. Informaţie de fond Cod

58

02

Denumirea autorităţii publice 121

Grupa principală 16

Grupa funcţiei 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

unităţi r1 640 000,0 670 000,0 700 000,0

unităţi r2 955,0 970,0 980,0

km o1 20 250,0 20 300,0 20 400,0

km o2 9,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

lei/unitate e2 2 970,0 2 970,0 2 970,0

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

de
 p

ro
du

s Extinderea reţelelor de aprovizionare cu gaze naturale

Interconexiuni cu ţările vecine (gazoductul Ungheni-Iaşi) 

Costul de racordare cu gaze a unei gospodării

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Extinderea reţelelor de aprovizionare cu gaze naturale are loc în conformitate cu prevederile Strategiei energetice pînă în 
anul 2020 şi Programul Naţional de gazificare a Republicii Moldova. Proiectul gazoductului Ungheni-Iaşi a fost lansat în 
scopul inteconectării sistemelor de aprovizionare cu gaze naturale ale României şi Republicii Moldova şi inclus în 
Protocolul de colaborare moldo-român din 24 mai 2010. Scopul principal al programului este de a asigura o sursă 
alternativă de livrare a gazelor naturale care va permite transportul gazelor în ambele sensuri, în funcţie de necesitate. 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Dinamica numărului de localităţi gazificate (faţă de anul 
precedent)

Complexul pentru combustibil şi energie

Reţele de gaze

Scopul Asigurarea dezvoltării sistemului naţional de aprovizionare cu gaze naturale

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Extinderea reţelelor de aprovizionare cu gaze naturale, inclusiv a celor de transport şi de distribuţie, precum şi a 
interconexiunilor cu ţările vecine. Racordarea solicitanţilor la sistemul naţional de aprovizionare cu gaze naturale. 

Denumirea programului Dezvoltarea sectorului energetic

Denumirea subprogramului Dezvoltarea sistemului naţional de aprovizionare cu gaze naturale

Ministerul Economiei

Dinamica numărului de consumatori racordaţi la reţeaua 
de aprovizionare cu gaze naturale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.58.02)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
6 940,8 6 940,8 6 940,8
6 940,8 6 940,8 6 940,8

6 940,8 6 940,8 6 940,8

D. Proiecte finantate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.58.03)

I. Informaţie de fond Cod

58
03

Denumirea autorităţii publice 121
Grupa principală 16
Grupa funcţiei 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

km r1 417,9

un. r2 1

de
 

pr
od

us

nr. o1 2

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

 mii lei/km e1 296,15

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
10 919,2

119,2
119,2

10 800,0
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

Acte legislative şi normative în domeniul 
electric adoptate

Costul per km de retea construita

Total (A+B+C+D)

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Întru atingerea obiectivului propus, programul respectiv prevede consolidarea reţelelor electrice de transport şi distribuţie, 
diminuarea pierderilor în reţelele electrice, asigurarea securităţii energetice a ţării, asigurarea fiabilă cu energie electrică a 
consumatorilor.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Reţele construite

Reţele electrice

Scopul Asigurarea dezvoltării sectorului electric al Republicii moldova.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                     

Atingerea unui complex energetic eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, totodată, securitatea energetică a ţării, 
modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie 
şi integrarea pe piaţa energetică europeană.

Sistemul de control si dispecerat a energiei 
electrice in Repubica Moldova imbunatatit

Denumirea programului Dezvoltarea sectorului energetic
Denumirea subprogramului Dezvoltarea sectorului electric

Ministerul Economiei
Complexul pentru combustibil şi energie
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.58.04)

I. Informaţie de fond Cod

58

04

Denumirea autorităţii publice 121

Grupa principală 16

Grupa funcţiei 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r2
45,5 46,0 46,5

% r1
4,0 8,0 12,0

nr. o1 7,0 6,0 6,0

nr. o3 35,0 35,0 35,0

nr. o2 35,0 35,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

lei/kWh e1 7,0 8,0 9,0
Costul 1 kWh de energie electrică produsă din SRE 
(eoliană, fotovoltaică)

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
comparativ cu anul de bază 1990

Ponderea energiei regenerabile în totalul mix-ului 
energetic (conform balanţei energetice)

de
 p

ro
du

s

Acte normative, documente de politici în domeniul 
eficienței energetice şi eneregiei regenerabile  
elaborate şi aprobate

Proiecte de eficiență energetică și valorificarea a 
surselor de energie regenerabilă

Planuri de acțiune locale în domeniul eficienţei 
energetice elaborate 

Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe

Scopul Sporirea securității energetice și reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului eficienţei energetice 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020 prin realizarea măsurilor de eficienţă
energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Republica Moldova importă circa 94% din sursele necesare pentru acoperirea consumului energetic al ţării. În lipsa de 
resurse energetice proprii, promovarea eficienţei energetice (EE) şi valorificarea surselor regenerabile de energie (SRE) 
disponibile în teritoriu, constituie căi optime pentru reducerea dependenţei în cauză, cât şi o condiţie esenţială pentru 
dezvoltarea durabilă a economiei.  

Denumirea programului Dezvoltarea sectorului energetic

Denumirea subprogramului Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie

Ministerul Economiei

Complexul pentru combustibil şi energie
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.58.04)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
190 634,9 205 478,4 5 782,7
181 634,9 199 695,7

181 634,9 199 695,7

9 000,0 5 782,7 5 782,7

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 121.58.05)

I. Informaţie de fond Cod
58
05

Denumirea autorităţii publice 121
Grupa principală 16
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 re

zu
lta

t

nr. r1 18 000,0

nr. o1 5,0

mii lei o2 52 000,0

mii lei o3 60 000,0
lei e1 1 130,0

lei/kW e2 1 730,0

mii lei e3 16 200,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
9 000,0

9 000,0D. Proiecte finantate din surse externe

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

de
 e

fic
ie

nţ
ă Costul kW capacităţilor de generare en/term

Asistenta tehnică valorificată pentru 
modernizarea si optimizarea sistemelor de 
furnizare a energiei termice din Chişinău

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Implementarea acţiunilor prevăzute în politicile publice privind sectorul energetic urmează să ducă la atingerea obiectivelor 
propuse, şi în rezultat se preconizează a obţine majorarea nivelului de efecienţă energetică la producerea, transportarea, distribuirea, 
furnizarea şi consumul de energie termică.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Pacienti care au beneficiat de conditii de tratare 
imbunatatite in urma reabilitarii sistemelor de 
incalzire

Reţele termice
Scopul Asigurarea dezvoltării sectorului termoenergetic al Republicii Moldova

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                   

Atingerea unui complex termoenergetic eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, totodată modernizarea infrastructurii termice
existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică europeană.
Asigurarea modernizării sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor şi funcţionarea stabilă a întreprinderilor complexului
termoenergetic al Republicii Moldova în condiţii economice noi.

Costul pe m2 de reabilitare termică

Denumirea programului Dezvoltarea sectorului energetic
Denumirea subprogramului Dezvoltarea sectorului termoenergetic

Ministerul Economiei

de
 p

ro
du

s

Acte legislative şi normative în domeniul 
termoenergetic adoptate
Proiecte privind modernizarea sistemelor de 
alimentare cu energie termică realizate
Proiecte privind reabilitarea termică a clădirilor

Complexul pentru combustibil şi energie
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.01)

I. Informaţie de fond Cod
05
01

Denumirea autorităţii publice 122
Grupa principală 1
Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unitati r7 1,0 1,0 1,0

devieri, % (+,-) r8 6,2 5,0 5,0 5,0
devieri, % (+,-) r9 0,2 5,0 5,0 5,0

% r10 6,0 3,2 3,5 3,3 2,9 2,5

% r6 96,6 85,6 87,0 90,0 92,5 95,0

Programul cuprinde activităţile Ministerului Finanţelor legate de elaborarea, coordonarea şi monitorizarea 
politicii bugetar-fiscale şi vamale, elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu  şi  bugetului pe anul 
următor,  promovarea bugetului  în Guvern şi Parlament, monitorizarea şi analiza executării bugetului şi 
elaborarea propunerilor de modificare (după caz). Programul include deasemenea activităţi legate de 
perfecţionarea cadrului legal şi metodologic în domeniul bugetar-fiscal şi alte domenii specifice.  

Descrierea narativă a programului

Scopul

Obiectivele (pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
bugetul)

Organe administrative

Denumirea subprogramului
Denumirea programului

Dezvoltarea şi fortificarea politicii în domeniul finanţelor publice

 - Consolidarea procesului de planificare multinuală cu atingerea unei consistenţe maxime a legii bugetare 
anuale cu CBTM- Implementarea graduală a metodologiei de bugetare pe programe cu acoperirea 100% a 
bugetului de stat către anul 2013- Asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale şi vamale, precum şi 
stimularea creşterii economice - Consolidarea disciplinei întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat- Asigurarea finanţării măsurilor prevăzute în bugetul de stat cu 
minimum de cheltuieli şi la nivel optim de risc- Consolidarea răspunderii manageriale pentru optimizarea 
gestionării resurselor conform obiectivelor entităţii în baza principiilor bunei guvernări prin implementarea 
sistemului de management financiar şi control şi activităţii de audit intern în sectorul public

de
 re

zu
lta

t

Majorarea numărului net al indicatorilor îmbunătăţiţi pentru evaluarea 
performanţei managementului finanţelor publice PEFAPI1-PI12

Legea bugetară anuală consistentă cu CBTM la venituri
Legea bugetară anuală consistentă cu CBTM la cheltuieli

Ponderea serviciului datoriei de stat în veniturile bugetului de stat

Ponderea întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat în totalul întreprinderilor înregistrate în 
Lista unităţilor economice monitorizată de către Ministerul Finanţelor

Propuneri de buget pe programe pentru anul 2012-2014

Managementul Finanţelor Publice
Elaborarea politicii şi managementul  în domeniul bugetar- fiscal
Ministerul Finanţelor
Servicii de stat cu destinaţie generală

II. Indicatori de performanţă Unitatea de 
măsură Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.01)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII. Indicatori de performanţă Unitatea de 

măsură Cod

% o9 80,4 83,1 84,0 85,0 85,0

% o10 30,6 27,2 57,7 70,0 100,0 100,0

unitati o3 6,0 10,0 10,0 4,0 2,0 2,0

unitati o4 3,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0

om/ore o5 3 838,0 6 840,0 3 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

om/ore o6 6 652,0 5 808,0 3 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

unitati o11 2,0 1,0 1,0

unitati o7 1,0 1,0 1,0 1,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

% e1 116,8 102,3 100,0 100,0 100,0 100,0

III. Bugetul programului/subprogramului                 mii lei
19 918,7 20 427,8 23 260,2 29 025,0 36 747,6 38 805,4
19 918,7 20 427,8 23 260,2 29 025,0 36 747,6 38 805,4

29 025,0 36 747,6 38 805,4

Elaborarea documentului privind Obiectivele politicii fiscale şi vamale 
pe termen mediu

Nivelul vărsării în buget a dividendelor şi defalcărilor comparativ cu cel 
aprobat în Legea bugetului de stat pe anul respectiv

de
 p

ro
du

s

Ponderea din total a cheltuielilor publice acoperite cu planificare 
strategică

Ponderea bugetelor pe programe în suma totală a bugetului de stat

Acte normative în domeniul contabilităţii

C. Fonduri speciale

D. Proiecte finante din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenţa de bază (A1+A2)

A1. Cheltuieli recurente
A2. Investitii capitale

B.Mijloace speciale
B1. Cheltuieli recurente
B2. Investitii capitale

Acte normative în domeniul activităţii de audit

Seminare de instruire în domeniul magamentulului financiar şi 
controlului
Seminare de instruire în domeniul auditului intern
Actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public 
intern
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.02)

I. Informaţie de fond Cod
05
02

Denumirea autorităţii publice 122
Grupa principală 1
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

nr. r1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
% r2 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0
% r3 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0

% r4 93,9 94,5 95,2 95,0 96,2 97,0

% r5 41,0 24,5 27,0 29,0 30,0 35,0

Serviciul de stat cu destinatie generala
Acivitatea financiara bugetar-fiscala si de control

Denumirea subprogramului Administrarea veniturilor bugetului public naţional
Ministerul Finanţelor

Denumirea programului Managementul Finanţelor Publice

Unitatea de 
măsură

Pentru Serviciul Vamal programul presupune facilitarea traficului legal de mărfuri peste frontiera vamală, micşorarea timpului şi costurilor aferente 
operaţiunilor de import, export şi tranzit prin simplificarea şi automatizarea procedurii de vămuire, asigurînd totodată contracararea fraudelor şi 
infracţiunilor transfrontaliere. Promovarea transparenţei în activitatea vamală, ajustarea reglementărilor vamale la cele europene, precum şi perfecţionarea 
continuă a personalului inclusiv privind integritatea profesională, care vor contribui la modernizarea activităţii Serviciului Vamal cu impact direct asupra 
dezvoltării schimburilor comerciale externe.Eficientizarea controlului vamal prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale şi a metodelor moderne de 
supraveghere vamală va asigura colectarea deplină a drepturilor de import în bugetul de stat şi prevenirea tentativelor de eschivare de acitarea taxelor 
vamale şi impozitelor de către agenţii economici şi persoane fizice. Pentru Serviciul Fiscal de Stat programul se referă la contribuirea procesului de 
dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, la perfecţionarea şi modernizarea procedurilor de administrare fiscală prin: diminuarea costurilor şi promovarea 
continuă a spiritului de conformare benevolă a contribuabililor la onorarea obligaţiilor fiscale, în scopul asigurării veniturilor la bugetul public naţional şi 
reducerii restanţelor admise. Astfel, în vederea depistării oportune şi înlăturării eficiente a segmentelor lacunare specifice evoluţiei activităţilor de 
administrare fiscală, se realizează monitorizarea şi controlul unor procese instituţionale ale Serviciului Fiscal de Stat cum sunt: eficienţa efectuării 
controalelor fiscale, a implementării măsurilor de executare silită a obligaţiilor fiscale, a procedurilor de administrare a contribuabililor întru majorarea 
gradului de conformare voluntară a acestora la declararea şi achitarea obligaţiilor fiscale, eficacitatea serviciilor electronice prestate în rezultatul 
implementării noilor tehnologii informaţionale.

Scopul

1.Asigurarea perceperii drepturilor de import şi de export2. Facilitarea traficului de mărfuri şi simplificarea procedurilor vamale3. Prevenirea şi 
combaterea fraudelor vamale4. Armonizarea reglementărilor vamale la legislaţie UE şi standardele internaţionale5. Monitorizarea şi actualizarea continuă 
a activităţii de administrare fiscală: a procesului de colectare a veniturilor, controlului fiscal, proceselor instituţionale6. Perfecţionarea opţiunilor de 
deservire a contribuabililor în scopul facilitării şi asigurării majorării conformării voluntare a acestora7. Optimizarea procedurilor de administrare a 
contribuabililor mari8. Dezvoltarea şi unificarea Sistemului Informaţional Integrat al SFS.

 Asigurarea stabilităţii, previzibilităţii şi transparenţei politicilor de administrare fiscală şi vamală

Cod

Gradul de reducere a restanţei la BPN în baza măsurilor de executare silită a 
obligaţiilor fiscale

Descrierea narativă a 
programului

II. Indicatori de performanţă

Propuneri de buget pe programe pentru anul 2012-2014

Obiectivele (pe termen mediu şi 
inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă bugetul)

at

Numărul actelor normative elaborate în vederea ajustării  la legislaţia UE  
Ponderea procedurilor simplificate de vămuire 
Gradul efectuării controlului fizic al mărfurilor importate  
Gradul de conformare a contribuabililor la achitarea benevolă a obligaţiei 
fiscale declarate la BPN
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.02)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

Unitatea de 
măsură

CodII. Indicatori de performanţă

mil.lei r6 431,7 371,4 415,0 200,0 210,0 215,0

% r7 7,8 7,8 5,0 4,5 4,5 4,0

% r8 48,0 38,6 52,0 42,0 42,0 45,0

% r9 4,2 5,4 30,0 45,0 60,0

% r11 47,0 48,0 50,0 51,0 53,0 54,0
minute o9 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0 40,0
minute o10 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0

unităţi o3 624,0 370,0 500,0 600,0 650,0 700,0

mii unitati o4 674,6 683,6 695,0 700,0 708,0 715,0
unităţi o6 63 297,0 66 875,0 55 000,0 50 000,0 45 000,0 44 000,0

unităţi o7 351,0 384,0 400,0 400,0 400,0 400,0

mii unităţi o8 1 428,0 1 815,1 1 800,0 1 910,0 1 910,0 2 300,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

lei e1 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
171 123,1 172 073,8 385 233,4 535 463,1 613 647,5 621 058,9
148 261,7 145 236,8 356 767,0 478 923,6 572 738,8 591 994,2

473 848,1 567 663,3 580 639,5
5 075,5 5 075,5 11 354,7

22 861,4 26 837,0 28 466,4 29 064,7 29 064,7 29 064,7
29 064,7 29 064,7 29 064,7

27 474,8 11 844,0

Suma încasărilor obţinute în urma aplicării modalităţii de executare silită faţă de 
contribuabilii restanţieri

Ponderea agenţilor economici supuşi controalelor fiscale în totalul agenţilor 
economici înregistraţi

Ponderea veniturilor bugetare administrate de Serviciul Fiscal de Stat, încasate 
de la contribuabilii mari, în totalul încasărilor

Ponderea dărilor de seamă prezentate în mod automatizat, în baza utilizării 
noilor tehnologii informaţionale, în totalul dărilor de seamă prezentate de 

ib bili

D. Proiecte finanţate din surse externe

Ponderea personalului instruit, în totalul personalului angajat al SFS

de
 p

ro
du

s

Durata procedurii de trecere a frontierei  la import
Durata procedurii de trecere a frontierei la export
Numărul colaboratorilor vamali participanţi la programe de formare în cadrul 
Centrului de instruire al Serviciului Vamal
Numărul de contribuabili administraţi de SFS
Numărul controalelor fiscale efectuate
Numărul agenţilor economici-contribuabili mari, administraţi de Serviciul Fiscal 
de Stat
Numărul dărilor de seamă recepţionate şi prelucrate

A2. Investiţii capitale
B. Mijloace speciale (B1+B2)

B1. Cheltuieli recurente

Costul administrării fiscale la un leu venituri la BPN

B2. Investtiţii capitale
C. Fonduri speciale

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A1+A2)

A1. Cheltuieli recurente

de
 re

zu
lta
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.03 )

I. Informaţie de fond Cod
05
03

Denumirea autorităţii publice 122
Grupa principală 1
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 96,5 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3

% r8 100,0 100,0 100,0

% r2 2,7

unit. o9 22,0 50,0 60,0 60,0 60,0

set o10 1,0 2,0 5,0 2,0 1,0

zile o1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

elab=1;apr=
2;test=3;im

plem=4  
o3 1,0 2,0 3,0

da-1; nu-0   o4 1,0 1,0 1,0

Denumirea subprogramului Executarea şi raportarea bugetului public naţional
Ministerul Finanţelor

Denumirea programului Managementul Finanţelor Publice

Scopul

Obiectivele (pe termen mediu şi 
inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă bugetul)

1. Consolidarea gestionării cheltuielilor bugetare prin sistemul trezorerial;2. Întocmirea raportului anual privind executarea bugetului de stat pe anul 
bugetar încheiat;3. Monitorizarea şi supravegherea corectitudinii realizării achiziţiilor publice. Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare de către 
executorii de buget privind achiziţiile publice.

Serviciul de stat cu destinatie generală
Acivitatea financiară bugetar-fiscală si de control

Descrierea narativă a 
programului

Prezentul program cuprinde activităţile legate de executarea integrala a mijloacelor bugetului de stat şi a bugetelor UAT prin sistemul trezorerial, şi anume 
executarea de casă, evidenţa zilnică a operaţiunilor, reflectarea acestora în evidenţa contabilă, elaborarea rapoartelor zilnice, lunare, trimestriale şi anuale 
(operative). Programul include de asemenea monitorizarea, analiza şi evaluarea tendinţelor de executare a bugetului public naţional.    Deasemenea 
programul cuprinde activităţile Agenţiei Achizitiei Publice legate de:  - elaborarea şi punerea în aplicare a documentaţiei standard privind procedurile de 
achiziţii publice;   - acordarea asistenţei metodologice în domeniul achiziţiilor publice;     - asigurarea editării „Buletinului Achiziţiilor Publice”; - 
gestionarea registrului de stat automatizat al achiziţiilor publice.

II. Indicatori de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t

Gradul de executare a cheltuielilor bugetului de stat 
Gradul de menţinere a plafonului trimestrial privind deficitul total de casă al 
guvernului general
Ponderea întîrzierii rapoartelor prezentate trimestrial de către autorităţile 
publice centrale şi autorităţile publice locale
Instruirea personalului din autorităţile contractante privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice

Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice 
privind aplicarea acestuia

Cod

Clasificaţia bugetară

Propuneri de buget pe programe pentru anul 2012-2014

Asigurarea integrităţii şi administrarea eficientă a finanţelor publice                                                                                                     

Elaborarea documentaţiei standard privind procedurile de achiziţii publice

Numărul de zile întîrziere la elaborarea anuală a Raportului privind 
executarea bugetului de stat pe anul respectiv ce trebuie efectuat catre 
sfîrşitul lunii aprilie 
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.03 )

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII. Indicatori de performanţă Unitatea 

de măsură
Cod

elab=1;apr=
2;test=3;im

plem=4  
o5 1,0 2,0 3,0 4,0

unităţi o6 881,0 1 100,0 1 200,0 1 300,0 1 400,0
unităţi o7 3 958,0 4 200,0 4 300,0 4 400,0 4 500,0

unităţi o8 8 661,0 11 000,0 11 000,0 10 500,0 10 000,0

unităţi o9 22,0 50,0 60,0 60,0 60,0

unităţi o10 1,0 2,0 5,0 2,0 1,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

unitati e1 40,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
44 384,1 42 662,3 45 660,9 51 583,2 60 525,7 62 657,1
44 384,1 42 662,3 45 005,4 50 863,2 59 805,7 61 937,1

50 863,2 59 805,7 61 937,1

655,5 720,0 720,0 720,0
720,0 720,0 720,0

D .  Proiecte finantate din surse externe

Numărul instruirilor personalului din autorităţile contractante privind 
organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice

B. Mijloace speciale (B1+B2)
B1. Cheltuieli recurente
B2. Investitii capitale

C. Fonduri speciale

Volumul documentaţiei standard privind procedurile de achiziţii publice 
elaborate pe parcursul anului

Numărul mediu de operaţiuni ce îi revine unei unităţi din cadrul trezoreriilor 
teritoriale , pentru pentru executarea documentelor, zilnice

Norme metodologice privind executarea şi raportarea executării bugetului 
public naţional

Numărul  documentelor de licitaţie înaintate de autorităţile contractante
Numărul dărilor de seamă  privind procedurile de achiziţii publice

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A1+A2)

A1. Cheltuieli recurente
A2. Investitii capitale

de
 p

ro
du

s

Numărul contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de 
achiziţie, cu excepţia celor încheiate în urma procedurii prin cerere a ofertelor 
de preţuri
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.04)

I. Informaţie de fond Cod
05
04

Denumirea autorităţii publice 122

Grupa principală 1

Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 84,1 149,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% r2 12,8 83,0 42,0 34,0 36,0 38,0

% r3 8,0 10,0 12,0

unitati o1 546,0 882,0 900,0 920,0 990,0 1 120,0

unitati o2 376,0 525,0 500,0 620,0 710,0 870,0

unitati o3 170,0 357,0 400,0 300,0 280,0 250,0

% e1 33,4 31,0 35,0 36,0 37,0 38,0

% e2 45,0 47,0 49,0

Denumirea subprogramului

 Asigurarea controlului financiar privind conformitatea operaţiunilor şi tranzacţiilor ce ţin de utilizarea şi gestionarea resurselor bugetului public 
naţional şi patrimoniului public de către instituţiile publice, întreprinderile de stat, municipale şi societăţile comerciale în care statul este fondator sau 
deţine o cotă parte în conformitate cu legislaţia

Denumirea programului Managementul Finanţelor Publice
Inspectarea (controlul) financiară
Ministerul Finanţelor

Scopul Protecţia intereselor financiare publice ale statului prin exercitarea controlului utilizării resurselor bugetului public naţional şi patrimoniului public

Serviciul de stat cu destinatie generală
Acivitatea financiară bugetar-fiscală si de control

II. Indicatori de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t

Ponderea inspectărilor (controalelor) financiare efectuate faţă de plan

Gradul de acoperire cu inspectări (controale) financiare a instituţiilor 
finanţate de la bugetul public naţional. 

Obiectivele (pe termen mediu şi 
inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă bugetul)

Propuneri de buget pe programe pentru anul 2012-2014

Cod

Descrierea narativă a 
programului

Acest program se referă la efectuarea inspectărilor (controalelor) financiare, constatarea contravenţiilor, încălcărilor, abaterilor de la legislaţie ce 
reglementează activitatea economico-financiară a instituţiilor şi entităţilor din economia naţională care utilizează mijloace ale bugetului public naţional 
şi gestionează patrimoniul public.                                                                                                                                            

de
 e

fic
ie

nţ
ă Acoperirea pagubelor constatate, încasarea sumelor calculate la buget

Gradul de acoperire cu inspectări (controale) financiare a întreprinderilor de 
stat, municipale, societăţi comerciale în al căror capital statul deţine o cotă 
parte

Volumul mijloacelor financiare supuse inspectării (controlului) financiare în 
raport cu bugetul public naţional

de
 p

ro
du

s

Numărul de inspectări (controale) financiare efectuate

Numărul de inspectări (controale) financiare efectuate conform Programului 
de activitate

Numărul de inspectări (controale) financiare efectuate solicitarea organelor 
ierarhic superioare, organelor de drept şi altor solicitări
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.04)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
10 291,2 11 722,9 10 801,0 14 078,3 17 997,9 19 020,0
10 291,2 11 722,1 10 799,0 14 076,3 17 995,9 19 018,0

14 076,3 17 995,9 19 018,0

0,8 2,0 2,0 2,0 2,0
2,0 2,0 2,0

B2. Investitţii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

B. Mijloace speciale (B1+B2)
B1. Cheltuieli recurente

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A1+A2)

A1. Cheltuieli recurente
A2. Investiţii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.05)

I. Informaţie de fond Cod

05

05

Denumirea autorităţii publice 122

Grupa principală 1

Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 90,0 97,0 92,0 92,0 93,0 94,0

% r2 43,8 96,0 78,0 78,0 80,0 83,0

% r4 11,5 11,5 14,8 17,8

unitati o1 114,0 123,0 130,0 130,0 135,0 140,0

unitati o2 15,0 15,0 20,0 25,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

% e1 20,0 30,0

Propuneri de buget pe programe pentru anul 2012-2014

Servicii de stat cu destinaţie generală

Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control

Denumirea subprogramului Supravegherea activităţii de audit

Ministerul Finanţelor

Denumirea programului Managementul Finanţelor Publice

Scopul: Organizarea unui sistem eficient şi efectiv de supraveghere în interes public a activităţii auditorilor, societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători 
individuali

Descrierea narativă a 
programului

Acest program presupune asigurarea funcţionării unui sistem eficient de supraveghere publică cu scopul îmbunătăţirii calităţii activităţii de audit, 
contribuind la creşterea credibilităţii  situaţiilor financiare auditate şi perfecţionarea cadrului legal şi metodologic în domeniul activităţii de audit

II. Indicatori de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t
de

 p
ro

du
s

Numărul informaţiilor recepţionate

Numărul controalelor efectuate

Gradul de creştere a calităţii activităţii de audit

1. Supravegherea activităţii de audit, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniu 2. Urmărirea alinierii activităţii de audit cerinţelor 
Directivelor Uniunii Europene şi strandartelor acceptate în practica internaţională 3. Creşterea calităţii auditului în vederea promovării şi sporirii 
încrederii publice în activitatea de audit, implementarea sistemului de control extern al calităţii activităţii de audit

Obiectivele (pe termen mediu şi 
inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă bugetul):

Cod

Gradul de conformare a auditorilor cerinţelor privind formarea 
profesională continuă

Ponderea societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali 
supuşi monitorizării, în total, - înregistraţi în Registrul de stat al 
societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali

Ponderea societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali 
supuşi controalelor în totalul societăţilor de audit, auditorilor
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.05)

III. Bugetul programului/subprogramului                                                                                                                                                                      mii lei
228,5 258,4 330,5 350,3
228,5 258,4 330,5 350,3
228,5 258,4 330,5 350,3

C. Fonduri speciale

D. Proiecte finanţate din surse externe

B2. Investiţii capitale

A2. Investitţii capitale
B. Mijloace speciale (B1+B2)

B1. Cheltuieli recurente

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază

A1. Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.06)

I. Informaţie de fond cod
05
06

Denumirea autorităţii publice 122

Grupa principală 1

Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

            
unităţi r1 75,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0

unităţi r2 18,0 25,0 27,0 27,0 27,0 27,0

% r3 70,0 75,0 85,0 85,0 85,0 85,0

unitati r4 1 550,0 1 600,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 100,0

unităţi o1 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

unitati o2 891,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

unităţi o3 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0

Denumirea programului Managementul Finanţelor Publice

Servicii de stat cu destinaţie generală
Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control

Denumirea subprogramului Servicii de suport în managamentul finanţelor publice
Ministerul Finanţelor

Scopul

Obiectivele (pe termen mediu şi 
inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă bugetul)

Menţinerea şi dezvoltarea sistemului informaţional de gestionare a finanţelor publice

Descrierea narativă a 
programului

Programul are drept scop de bază asigurarea bunei funcţionări a sistemului informaţional de gestionare a finanţelor publice al Ministerului Finanţelor şi 
anume proiectarea, elaborarea şi menţinerea sistemelor informaţionale, administrarea reţelei de calculatoare, serverelor şi bazelor de date, asigurarea 
securităţii informaţionale.  

Deservirea şi asigurarea bunei activităţi de executare a funcţiilor în domeniul bugetar-fiscal

II. Indicatori de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Spaţiul unic informaţional a Ministerului Finanţelor, care se asigură prin 
menţinerea conexiunilor între Ministerul Finanţelor şi subdiviziunile 
teritoriale, organele subordonate(38 trezorerii teritoriale, 35 direcţii 
generale finanţe, IFPS, SV, SCFR, Agenţia Achiziţii Publice, etc.)

Conexiuni telecomunicaţionale între Ministerul Finanţelor şi autorităţile 
administraţiei publice centrale menţinute (inclusiv BNM, CNAM, CNAS, 
Ministerul Educaţiei etc.)

Gradul de automatizare a proceselor interne a subdiviziunilor MF

Mediu informaţional unic al Ministerului Finanţelor cu executorii de 
buget(ministere, departamente, instituţii publice) în procesul elaborării şi 
executării bugetului şi formării rapoartelor privind executarea bugetului, 
menţinut şi dezvoltat

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anul 2012-2014

de
 p

ro
du

s Numărul de sisteme informaţionale menţinute şi dezvoltate

Numărul de calculatoare şi imprimante deservite

Numărul de documente prezentate MF  în format electronic (ordin de plată, 
plan de finanţare etc.)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.05.06)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII. Indicatori de performanţă Unitatea de 

măsură Cod

1zi=1 
/t.real=2      e1 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

secunde e2 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0

III. Bugetul programului/subprogramului                                                                                                                                                                    mii lei 
7 682,0 11 229,3 11 937,4 53 597,5 13 387,8 13 974,0
6 508,3 9 554,9 10 099,4 13 141,6 11 320,9 11 907,1

13 141,6 11 320,9 11 907,1

1 173,7 1 674,4 1 838,0 2 066,9 2 066,9 2 066,9
2 066,9 2 066,9 2 066,9

38 389,0

B2. Investitii capitale

C. Fonduri speciale

D. Proiecte finantae din surse externe

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B1. Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Operativitatea de raportare

Timpul necesar pentru prelucrarea unei operaţiuni financiare

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de baza (A.1+A.2)

A1. Cheltuieli recurente
A2. Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 122.50.03)

I. Informaţie de fond Cod
50
03

Denumirea autorităţii publice 122
Grupa principală 19
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

unitati r1 230,0
unitati r2 290,0
unitati r3 515,0

mln.lei. o1 50,1

mln.lei. o2 33,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
33 000,0
33 000,0
33 000,0

Denumirea programului Servicii generale economice şi comerciale

D. Proiecte finanţate din surse externe

Alte servicii legate de activitatea economică
Alte servicii legate de activitatea economică

Denumirea subprogramului Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii
Ministerul Finanţelor

C. Fonduri speciale

II. Indicatori de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Întreprinderi noi create
Numărul proiectelor realizate
Locuri noi de muncă

A1. Cheltuieli recurente
A2. Investitţii capitale

B. Mijloace speciale (B1+B2)
B1. Cheltuieli recurente
B2. Investiţii capitale

de
 

pr
od

us Volumul creditelor acordate

Volumul granturilor acordate

Obiectivele (pe termen mediu şi 
inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă bugetul)

1.Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor (financiare, umane, materiale, de 
timp, etc).2. Facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare nacesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri proprii 3. Stimularea creării şi 
dezvoltării de către tineri a noilor intreprinderi şi ca urmare mărirea nr. de locuri noi de muncă

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază

Scopul Promovarea şi facilitarea implicării tinerilor în RM în activitatea antreprenorială

Descrierea narativă a programului

Pragramul a fost iniţiat în 2008. Prin Hotărirea Guvernului nr.843 din 21.09.2010 a fost extinsă pe perioada 2011-2013. Implementarea Programului 
derulează în III componente. Componenta I "Instruirea şi consultanţa antreprenorială" este efectuată de ODIMM. Componenta II "Finanţarea 
proiectelor investiţionale prin acordarea imprumuturilor comerciale rambursabile, cu porţiune de grant" şi componenta III "Monitorizarea post-
finanţare" se afla in responsabilitatea Directoratului Liniei de Credit. Finantarea părţii de împrumut rambursabil de 60% vor fi din resursele 
mijloacelor circulante ale DLC, iar partea grantului - din bugetul de stat. Beneficiarii programului sunt persoanele tinere cu vîrsta cuprinsă între 18-30 
ani.
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.51.01)

I. Informaţie de fond Cod
51
01

Denumirea autorităţii publice 125
Grupa principală 11
Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

zile r1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% r2 19 15,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% r3 13,9 12,5 100,0 100,0 100,0 100,0

unitati o1 10 32,0 15,0 15,0 14,0 5,0

unitati o2 10 16,0 11,0 11,0 7,0 7,0

unitati o3 29 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

unitati o4 22 23,0 25,0 25,0 25,0 25,0

lei/unit e1 2373 2 373,0 2 373,0 3 203,0 3 363,0 3 531,0

lei/unit e2 2373 2 373,0 2 373,0 3 203,0 3 363,0 3 531,0

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

Scopul

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă programul)                                       

Implementarea și monitorizarea politicilor statului în domeniul agroalimentar

Denumirea programului Dezvoltarea agriculturii
Denumirea subprogramului Elaborare a politicii şi management în domeniul adriculturii

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Organe administrative

Costul unui angajat implicat în elaborarea normelor sanitar - 
veterinare

Descrierea narativă a programului/subprogramului

II. Indicatori de performanță Unitatea de 
masura

de
 re

zu
lta

t

Numarul de zile intirziere fata de termenul de prezentare a 
proiectului bugetului de stat

Nivelul anual de aprobare a reglamentărilor tehnice faţă de 
cele elaborate
Nivelul anual de aprobare  a normelor sanitar - veterinare 
faţă de cele elaborate

de
 p

ro
du

s

Acte normative aprobate în domeniul reglementării tehnice  
conform planului stabilit în HG nr.1210 din 27.12.2010

Acte normative în domeniu sanitar - veterinar conform 
planului stabilit în HG nr.1210 din 27.12.2010

Numărul de angajaţi ce au participat la cursuri în domeniul 
profesional, cunoaşterii limbii engleze, participarea la 
cursuri de instruire şi participarea la întruniri internaţionale

Numărul revistelor, broşurelor cu tematică agricolă, 
organizarea emisiunilor TV şi radio în domeniul agrar

de
 e

fic
ie

nţ
ă Costul unui angajat implicat în elaborarea reglametărilor 

tehnice

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Programul cuprinde activităţile ministerului legate de elaborarea, coordonarea politicilor de dezvoltarea a sectorului 
agroindustrial 

Monitorizarea sectorului agroindustrial.                                                                                                                              
Coordonarea programelor agricole şi respectarea legislaţiei în domeniu.                                                                           
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.51.01)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
8 377,4 8 640,7 14 698,7 11 313,1 13 954,3 14 816,3
8 141,8 8 539,5 7 716,4 11 313,1 13 954,3 14 816,3

11 313,1 13 954,3 14 816,3

235,6 101,2 6 982,3
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.51.02)

I. Informaţie de fond Cod
51

02
Denumirea autorităţii publice 125
Grupa principală 11
Grupa funcţiei 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

% r2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% r3 67,0 67,0 70,0 70,0 70,0

% r4 98,8 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0

% r5 8,0 21,0 18,0 20,0 20,0 20,0
unitati o1 130,0 232,0 220,0 240,0 250,0 260,0
unitati o13 1 550,0 1 098,0 1 200,0 1 200,0 1 250,0 1 300,0

mii tone o9 142,0 141,0 141,0 140,0 139,0 139,0

mln buc. o10 28,0 31,0 31,0 30,0 29,0 28,0

mii ha o14 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

mii ha o15 6,1 6,2 6,8 6,8 6,8 6,8
mii lei o7 80,0 60,0 50,0 50,0 50,0 50,0
unitati o17 1 906,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor
Agricultura

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

1. Implementarea metodologiilor UPOV şi UE de testare a soiurilor noi la criteriile de brevetabilitate și testarea 
pînă în 2014 a 1300,0 soiuri de plante  2. Modernizarea, întărirea şi menţinerea capacităţii de control în omeniul 
fitosanitar, controlului semincer, calităţii produselor de origine vegetală şi produselor derivate. 3. Asigurarea 
tuturor  producătorilor agrocoli cu material semncer calitativ. 4. Menținerea suprafețelor protejate contra grindinei 
la nivel de 1400,0 mii ha  

Denumirea programului Dezvoltarea agriculturii
Denumirea subprogramului Dezvoltare durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Programul include  activități de testare a unui numar mare de soiuri de plante de origine autohtonă şi străină, 
modernizarea genofondului de plante agricole, formarea şi menţinerea fondului genetic de plante decorative.            
Măsuri de facilitare a dezvoltării horticulturii şi fitotehniei, certificarea seminţelor şi materialului săditor. 
Examinarea dosarelor, autorizarea şi plata subvenţiilor, desfăşurarea procedurilor de inspecţii şi control. 

de
 re

zu
lta

t

Gradul de protejare a suprafeţelor de grindină
Asigurarea necesităţilor  producătorilor agricoli cu material 
semncer
Asigurarea producătorilor agricoli cu subvenţii
Prelucrarea focarelor de dăunători şi boli în masă faţă de cele 
apărute
Rata soiurilor înregistrate în Registrul Soiurilor de Plante

Cod

de
 p

ro
du

s

Înregistrarea soiurilor în Registru Soiurilor de Plante
Soiuri de plante testate
Volumul anual de material semincer certificat seminţe de culturi 
Volumul anual de material semincer certificat material săditor 
pomicol
Suprafaţa terenurilor agricole protejată contra căderilor de 
grindină
Plantaţii multianuale înființate
Certificate  la importul cerealelor
Dosare autorizate spre achitarea subvenţiilor

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Scopul  Asigurarea sporirii creșterii producției agricole cu valoare adăugată înaltă. 

II. Indicatori de performantă Unitatea de 
masura
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.51.02)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII. Indicatori de performantă Unitatea de 
masura
unitati o18 65,0 215,0 230,0 230,0 230,0
unitati o20 89,0 87,0 100,0 100,0 100,0
lei/soi e1 6 000,0 5 400,0 5 400,0 6 700,0 6 800,0 6 850,0

lei/certif. e4 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
lei/certif. e5 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0

lei/permis e6 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0

lei/permis e7 1 183,0 1 183,0 1 183,0 1 183,0 1 183,0 1 183,0

mii lei/ha e8 168,6 167,0 167,0 167,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
615 463,0 498 521,9 333 166,8 573 656,3 424 698,8 522 718,4
603 115,9 482 986,2 317 316,8 460 556,3 360 188,2 347 267,8

460 556,3 360 188,2 347 267,8

12 347,1 15 535,7 15 850,0 15 850,0 15 250,0 14 950,0
15 850,0 15 250,0 14 950,0

97 250,0 49 260,6 160 500,6

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Costul testării unui soi de plante
Costul unui certificat fitosanitar pentru 10 tone
Costul unui certificat sanitar pentru 70 tone
Costul unui permis de import la producţia fitosanitară pentru 10 
tone

Costul unui permis de import la producţia fitosanitară pentru 
100 tone

Costul 1 ha de plantaţii multianuale     

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

Procese verbale de constatare a iregularităţilor
Inspecţii efectuate

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.51.03)

I. Informaţie de fond Cod
51
03

Denumirea autorităţii publice 125
Grupa principală 11
Grupa funcţiei 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% r2 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% r3 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% r4 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

mii unitati o1 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

mii unitati o2 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

unitati o3 250,0 250,0 430,0 435,0 445,0 450,0

unitati o4 65,0 100,0 85,0 100,0 110,0 115,0
unitati o5 1 390,0 1 480,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 300,0
unitati o6 105 000,0 11 000,0 100 000,0 103 000,0 105 000,0 106 000,0
unitati o7 6 000,0 9 000,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 4 000,0

Denumirea programului Dezvoltarea agriculturii
Denumirea subprogramului Reproducere, creştere şi sănătate a animalelor

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor
Agricultura

Scopul Asigurarea situaţiei epidemiologice sanitar-veterinare favorabile şi dezvoltarea durabilă a producţiei de origine animală.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Menținerea  pînă la 100% a nivelului de diagnosticare şi asigurare a calităţii produselor de origine animală şi preparate de uz 
veterinar. Protecţia şi prevenirea apariţiei şi răspîndirea bolilor infecţioase ale animalelor. Protecţia de boli comune omului şi 
animalelor.

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Menirea acestui program este de a controla şi preveni intoxicarea cu produse animaliere şi transmiterea bolilor de la animale la
om. Programul dat include măsurile de creştere a animalelor, activităţile de supraveghere sanitar-veterinară promovate de 
Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.  

II. Indicatori de performantă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Nivelul de diagnosticare prin efectuarea controlului 
bolilor infecţioase şi neinfecţioase la animale

Menţinerea conformităţii produselor de origine 
animală prin efectuarea încercărilor de laborator
Controlul, înregistrarea, încercarea medicamentelor 
de uz veterinar, biopreparatelor, diagnosticanţilor, 
îngredientelor nutritivi destinate nutriţiei animalelor 

Nivelul de vaccinare a animalelor

de
 p

ro
du

s

Evaluarea şi elaborarea certificatelor, buletinelor de 
analiză sanitar veterinare de conformitate

Evaluarea şi elaborarea certificatelor, buletinelor de 
analiză sanitar veterinare de conformitate prin 
incercări programate selectiv 

Numărul tineretului bovin crescut pentru reroducţie
Numarul de ovine realizat pentru prăsilă
Tineret suin de prasilă
Numărul de animale însămînţate: bovine
Numărul de animale însămînţate: suine

Cod

Propuneri de buget pe programe pe anii 2012-2014
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.51.03)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat
II. Indicatori de performantă Unitatea de 

măsură Cod

mii unitati o8 1 800,0 2 000,0 18 000,0 18 500,0 19 000,0 20 000,0
unitati o9 8,0 10,0 5,0 8,0 10,0 12,0
unitati o10 1 050,0 1 350,0 1 650,0 1 750,0 1 800,0 1 850,0

mii unitati o11 765,0 854,0 820,0 830,0 845,0 855,0
unitati o12 1 600,0 650,0 3 950,0 4 100,0 4 260,0 4 000,0
unitati o13 180,0 190,0 230,0 240,0 250,0 250,0

% e1 25,0 30,0 185,0 195,0 200,0 300,0

mii lei/cap e2 4,8 4,1 2,0 2,0 2,0 1,7

mii lei/cap e3 1,1 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
110 460,7 99 816,1 125 102,6 171 438,4 155 512,3 185 189,9

87 783,5 78 116,3 100 335,0 146 670,8 129 995,3 159 522,3
138 709,6 129 995,3 159 522,3

7 961,2
22 677,2 21 699,8 24 767,6 24 767,6 25 517,0 25 667,6

24 767,6 25 517,0 25 667,6

Numărul de controale efectuate 

B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ
ă

 Numarul animalelor de prasila (bovine) realizate 
pentru fermieri
Venitul obţinut din realizarea animalelor de prasila: 
bovine
Venitul obţinut din realizarea animalelor de prasila: 
ovine

Obţinerea ouălor incubabile
Cabaline de rasa pentru comercializare
Numărul de reproducători de peşti în natură
Efectivul de ovine la sfîrşitul anului
Numarul incalcarilor depistate

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.51.04)

I. Informaţie de fond Cod
51
04

Denumirea autorităţii publice 125
Grupa principală 11
Grupa funcţiei 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% 36,0 45,0 55,0 60,0 60,0
% 64,8 70,0 80,0 85,0 85,0

% 58,4 65,0 75,0 80,0 80,0

% 100,0 77,7 79,0 79,8 82,0
ha o1 990,0 1 000,0 625,0

unit. o2 285,0 235,0 253,0 262,0 262,0
ha o3 33,0 34,7 40,4 44,4 47,0

unit. o4 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
mii lei/ha e1 30,3 14,5 18,6 19,1 19,2

mii lei 
/control e2 1,6 1,9 2,7 2,9 3,0

mii lei/ha e3 16,5 16,7 16,9
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

53 220,2 1 987,1 19 560,0 209 104,8 456 685,7
53 220,2 1 987,1 4 248,8 3 769,8 4 005,1

4 248,8 3 769,8 4 005,1

15 311,2 205 335,0 452 680,6

Denumirea programului Dezvoltarea agriculturii
Denumirea subprogramului Dezvoltarea durabilă a viticulturii

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Agricultura, gospodăria silvică ,gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor
Agricultura

Scopul Revitalizarea sectorului vitivinicol şi asigurarea calităţii producţiei alcoolice
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare privind fabricarea, stocarea şi comercializarea 
producţiei alcoolice şi a alcoolului  etilic, înfiinţarea plantaţiilor noi de viţa de vie

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Programul include activităţi de control şi monitorizare a respectării legislaţiei în vigoare în 
domeniul fabricării şi stocării alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, de monitorizare a mărcilor 
proprietate a statului, măsuri de implementare a restructurării sectorului vitivinicol, lucrări agricole 
de menţinere a fondului genetic viticol.

II. Indicatori de performantă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Asigurarea controlului întru respectarea trasabilităţii producţiei alcoolice
Asigurarea controlului respectării cerinţelor de producere a producţiei alcoolice
Asigurarea respectării procedeelor tehnologice (regulilor generale) la fabricarea 
producţiei alcoolice
Nivelul de menținere a fondului genetic viticol

Cod

de
 p

ro
du

s Plantaţii noi de vita de vie înfiinţate
Controale planificate, inopinate, comune în domeniul producţiei alcoolice
Plantaţii întreţinute aferente fondului genetic viticol
Mărci protejate

de
 e

fic
ie

nţ
ă Costul pentru menţinerea 1 ha plantaţii aferente fondului genetic viticol

Costul unui control 

Costul 1 ha de plantaţie nouă de viţa de vie

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

50



Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.56.02)

I. Informaţie de fond Cod
56

02

Denumirea autorităţii publice 125

Grupa principală 11

Grupa funcţiei 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 24,0 55,0 77,0 100,0 100,0 100,0

% r3 64,8 70,0 75,0 80,0 85,0 85,0

unitati o4 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0

unitati o5 44,0 48,0 50,0 50,0 50,0 50,0

unitati o2 60,0 60,0 50,0 50,0 50,0 50,0
unitati o3 20,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0
unitati o6 6,0 10,0 10,0 10,0

mii unitati o7 213,6 213,6 213,7 213,8

mii unitati o8 621,8 859,5 859,5 859,6

mii  lei e1 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3

mii lei e2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Denumirea programului Securitatea alimentară

Denumirea subprogramului Securitatea alimentară

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Agricultura, gospodăria silvică ,gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

Agricultura
Scopul  Asigurarea securităţii alimentare

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Ameliorarea asigurării tehnice, medodice, informaţionale în controlul radiologic în sfera producerii agroindustriale.          
Asigurarea și menținerea sistemului de identificare și trasabilitate a animalelor, monitoringul radiologic al stratului 
atmosferic adiacent cu pământul, al solului, terenurilor agricole şi a producţiei fitotehnice și menținerea începînd cu anul 
2012 a sistemului naţional de identificare a animalelor pe întreg teritoriul țării.

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul include activităţi legate de asigurarea securităţii alimentare a populaţiei prin inspectarea produselor vegetale, 
fonului radiologic a acestora şi implementarea sistemului de identificare şi trasabilitate a animalelor. 

II. Indicatori de performanță Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Menţinerea nivelul de impementare a Sistemului de 
Identificare şi Trasabilitate a Animalelor
Asigurarea controlului respectării cerinţelor de menținere 
a controlului radioactiv

Cod

de
 p

ro
du

s

Controlul privind starea radioprotecţiei la obiectele CAJ
Pregătirea probelor fantome radioactive pentru instituţiile 
RNDCL
Reciclarea cadrelor în domeniul controlului radioactiv
Controlul laboratoarelor de control radioactiv
Seminare privind siguranţa produselor de origine animală
Măsuri de supraveghere sanitar-veterinară a bolilor înalt 
contagioase
Măsuri de supraveghere sanitar-veterinară a bolilor 
transmisibile de la animale la om

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Costul unui seminar privind siguranţa produselor de 

origine animală
Costul unui control radiologic
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.56.02)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
7 792,0 9 430,5 10 374,7 9 750,0 9 750,0 9 750,0
7 792,0 9 430,5 10 374,7 9 750,0 9 750,0 9 750,0

9 750,0 9 750,0 9 750,0

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe
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Tabelul nr.11  la Nota informativă (continuare 125.88.03)

I. Informaţie de fond Cod
88
03

Denumirea autorităţii publice 125
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 92,5 91,7 105,1 105,1 100,0 100,0

% r2 129,9 129,1 103,7 101,6 104,8 103,6

de
 

pr
od

us

unit. o1 222,5 204,0 214,5 225,5 225,5 225,5

unit. e1 10,3 9,7 10,2 10,7 10,7 10,7

unit. e2 49,4 58,3 61,3 64,4 64,4 64,4

lei e3 4 044,9 5 221,1 5 415,9 5 500,1 5 765,7 5 975,4

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
900,0 1 065,1 1 161,7 1 240,5 1 300,4 1 347,7
845,9 1 018,5 1 129,1 1 210,5 1 270,4 1 317,7

1 210,5 1 270,4 1 317,7

54,1 46,6 32,6 30,0 30,0 30,0
30,0 30,0 30,0

Denumirea programului Învățămîntul public și serviciile de educație
Denumirea subprogramului Învățămînt secundar

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învățămînt
Învățămînt secundar

Scopul
Asigurarea dezvoltării de bază, integrării sociale și formării culturii generale, necesare pentru continuarea studiilor la 
următorul nivel

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

1. Sporirea accesului elevilor la educația liceală cu profil agricol prin majorarea contingentului în medie cu  5% în anul 
2012; 2. Creșterea eficienței cheltuielilor liceului agricol prin majorarea raportului elev / personal didactic cu 4,9 la sută și 
raportului elev / personal non-didactic cu 5,1 la sută către în anul 2012 față de anul 2011.

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul cuprinde activitățile liceului agricol orientate spre pregătirea elevilor în domeniul agricol.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Numărul mediu de elevi față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev față de 
anul precedent

Cod

Numărul mediu de elevi total

de
 e

fic
ie

nţ
ă Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și 

pedagogic
Numărul elevilor la o unitate de personal auxiliar și de 
deservire
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev 

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.88.04)

I. Informaţie de fond Cod
88
04

Denumirea autorităţii publice 125
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 8

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 107,4 104,4 100,2 104,3 104,5 104,6

% r2 103,5 16,1 108,4 115,0 100,4 101,2

unitati o1 3 228,5 3 371,0 3 378,0 3 523,0 3 681,0 3 850,0

unitati o6 346,0 335,0 388,0 388,0 388,0 388,0

unitati o7 313,5 299,5 388,5 409,0 446,0 451,0

unitati o4 1 894,0 1 967,0 2 390,0 2 466,0 2 576,0 2 695,0

unitati o5 1 716,0 1 842,5 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

unitatate 
/post e1 8,3 9,4 8,3 8,6 9,0 9,4

unitate/ post e2 5,0 5,4 8,8 9,1 9,5 10,0

lei e10 507,4 473,0 386,6 362,8 347,3 332,0
lei e3 14 124,4 14 993,0 16 245,6 18 679,4 18 752,0 18 970,0

lei e11 2 809,6 3 063,0 2 498,8 2 859,7 2 843,0 2 843,0

Denumirea programului Învăţămîntul public şi servicii de educaţie
Denumirea subprogramului Învăţămîntul mediu de specialitate

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învăţămîntul
Învăţămîntul mediu de specialitate

Scopul Pregătirea specialiştilor cu studii medii de specialitate pentru complexul agroindustrial

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Asigurarea cu cadre calificate în domeniul agrar prin sporirea numărului de absolvenţi cu studii superioare în anul 2012 şi pe 
termen mediu cu 15 la sută şi, respectiv, cu 50 la sută  faţă de nivelul realizat în anul 2010. Asigurarea accesului studeţilor cu 
locuri în cămine prin creşterea pe termen mediu a numărului de locuri oferite cu circa 20 la sută faţă de 2010.

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul dat are menirea de a asigurara calitatea de instruire a elevilor din sistemul de învatamînt preuniversitar şi 
asigurarea lor cu cămine 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul mediu de elevi față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student față de 
anul precedent

Cod

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de elevi, total

Numărul mediu de elevi înmatriculați pentru instruire, 
total
Numărul mediu de studenţi absolvenți, total

Numărul mediu de bursieri

Numărul mediu de locuri ocupate în cămine, total

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numărul mediu a elevi la o unitate de personal de profil 
și pedagogic
Numărul mediu de elevi la o unitate de personal 
auxiliar și de deservire
Bursa medie a unui elev
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev
Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în 
cămin
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.88.04)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
50 631,3 56 289,4 60 374,9 72 098,9 69 024,9 73 033,3
38 193,3 43 097,0 43 431,4 52 941,2 49 867,2 53 875,6

52 941,2 49 867,2 53 875,6

12 438,0 13 192,4 16 943,5 19 157,7 19 157,7 19 157,7
19 157,7 19 157,7 19 157,7B.1 Cheltuieli recurente

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.88.05)

I. Informaţie de fond Cod
88
05

Denumirea autorităţii publice 125
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 89,4 84,0 104,0 98,0 107,0 104,0

% r2 111,5 124,8 107,6 107,3 133,7 123,5

unitati o1 7 472,0 6 277,0 6 504,0 6 345,0 6 760,0 7 029,0

unitati o6 548,0 593,0 624,0 626,0 626,0 626,0

unitati o7 891,0 725,0 825,5 902,0 861,0 825,0
unitati o4 1 162,0 1 123,0 1 413,0 1 413,0 1 413,0 1 413,0
unitati o5 3 884,0 3 847,0 3 760,0 3 760,0 3 760,0 3 760,0

unitatate/ 
post e1 18,8 15,5 15,6 16,1 17,2 17,9

unitate/ post e2 9,3 8,0 8,9 9,8 10,4 10,8

lei e10 663,0 635,5 524,0 561,1 561,1 561,1

lei e3 6 574,7 8 205,5 8 830,1 9 473,3 12 656,0 15 636,0

lei e11 2 045,2 2 632,0 3 048,9 3 530,1 3 173,8 3 173,8

Denumirea programului Învăţămîntul public şi servicii de educaţie
Denumirea subprogramului Învăţămîntul superior

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învăţămîntul
Învăţămîntul superior

Scopul Pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în diferite domenii

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Asigurarea cu cadre calificate în domeniul agrar prin sporirea numărului de absolvenţi cu studii medii de specialitate în 
anul 2012 şi pe termen mediu cu 24 la sută şi, respectiv, cu 19 la sută  faţă de nivelul realizat în anul 2010.  
Eficientizarea cheltuielilor prin sporirea ratei student/unitate de personal de profil şi pedagogic cu 3,9 la sută în anul 
2012 şi cu 10 la sută pe termen mediu faţă de 2010.

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul dat are menirea de a asigura calitatea de instruire a studenţelor din sistemul universitar cu profil agrar şi 
asigurarea lor cu cămine.   

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul mediu de studenți față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student față de 
anul precedent

Cod

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de studenți, total

Numărul mediu de studenti înmatriculați pentru instruire, 
total
Numărul mediu de studenti absolvenți, total
Numărul mediu de bursieri
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine, total

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numărul mediu a studenților la o unitate de personal de 
profil și pedagogic
Numărul mediu de studenți la o unitate de personal 
auxiliar și de deservire

Bursa medie a unui student

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student
Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în 
cămin
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.88.05)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
56 798,1 63 815,8 67 888,9 73 381,0 86 957,0 111 302,4
36 244,3 39 995,1 41 427,9 46 754,7 60 330,7 84 676,1

46 754,7 50 330,7 81 776,1
10 000,0 2 900,0

20 553,8 23 820,7 26 461,0 26 626,3 26 626,3 26 626,3
26 626,3 26 626,3 26 626,3B.1 Cheltuieli recurente

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota infromativă (continuare 125.88.08)

I. Informaţie de fond Cod
88

08

Denumirea autorităţii publice 125

Grupa principală 6

Grupa funcţiei 6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 75,9 92,7 15,8 100,0 100,0 100,0

% r2 146,7 58,2 470,6 100,0 100,0 100,0

de
 

pr
od

us

unităţi o1 41,0 38,0 6,0 6,0 6,0 6,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

lei e3 18 251,2 10 624,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
748,3 403,7 300,0 300,0 300,0 300,0
694,3 402,0

54,0 1,7 300,0 300,0 300,0 300,0
300,0 300,0 300,0

Denumirea programului Învăţămîntul public şi servicii de educaţie

Denumirea subprogramului Perfecţionarea cadrelor

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învăţămîntul 

Cursuri de perfecţionare a cadrelor
Scopul Cursurile si institutiile de perfectionare a cadrelor 
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                     

Perfectionarea cadrelor în anul 2012 din complexul agroindustrial cu studii superioare din contul mijloacelor speciale a 210 
specialişti.

A.2 Investitii capitale

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul dat are menirea de a asigura perfecţionarea specialiştilor în cadrul Universităţii Agrare de Stat, pentru complexul 
agroindustrial.   

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărului mediu de audienţi faţă de anul 
precedent
Cheltuieli medii pentru pregătirea unui audient 
faţă de anul precedent

Cod

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Numărul mediu de audienţi

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui audient

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.88.09)

I. Informaţie de fond Cod
88
09

Denumirea autorităţii publice 125
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 7

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 88,7 100,0 112,7 112,7 100,0 100,0

% r2 89,3 87,7 98,4 102,3 125,5 115,8

de
 

pr
od

us

unitati o1 110,0 110,0 124,0 139,8 139,8 139,8

unitati e1 6,5 6,5 6,7 7,6 7,6 7,6

unitati e2 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2

lei e3 18 830,0 16 520,0 16 250,8 16 618,8 20 853,2 24 158,4

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
2 345,0 2 119,4 2 315,1 2 634,1 2 914,9 3 376,9
2 200,7 2 009,4 2 201,2 2 507,0 2 787,8 3 249,8

2 507,0 2 787,8 3 249,8

144,3 110,0 113,9 127,1 127,1 127,1
127,1 127,1 127,1

Denumirea programului Învățămîntul public și serviciile de educație
Denumirea subprogramului Învățămînt secundar

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învățămînt
Instituții și activități în domeniul învățămîntului neatribuite la alte grupe

Scopul Asigurarea accesului la educația extrașcolară de calitate.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

1. Sporirea accesului elevilor la educația extrașcolară prin majorarea contingentului în medie cu 13% către anul 2012; 
2. Creșterea eficienței cheltuielilor liceului agricol prin majorarea raportului elev / personal didactic cu 13,4 la sută și 
raportului elev / personal non-didactic cu 10,0 la sută către în anul 2012 față de anul 2011.

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul cuprinde activitățile instituțiilor extrașcolare (hipism și pentatlon), care au menirea să dezvolte aptitudinile 
și capacitățile individuale, să satisfacă diversele interese și opțiuni ale copiilor.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 

re
zu

lta
t Numărul mediu de elevi față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev față de anul 
precedent

Cod

Numărul mediu de elevi total

de
 e

fic
ie

nţ
ă Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și 

pedagogic
Numărul elevilor la o unitate de personal auxiliar și de 
deservire
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev 

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.90.05)

I. Informaţie de fond
90
05

Denumirea autorităţii publice 125
Grupa principală 10

Grupa funcţiei 11

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
2009 2010 2011 2012 2013 2014

% r1 52,9 40,0 57,7

%
r2 53,8 33,3 22,2 16,7

%
r3 43,7 44,9 49,2 55,7

unități o1 9,0 4,0 15,0
unități o2 8,0 6,0 3,0 11,0
unități o3 7,0 4,0 4,0 2,0
unități o4 6,0 8,0 14,0 10,0
unități o5 29,5 31,0 30,5 32,0
unități o6 38,0 38,0 31,5 25,5

zi/unități o7 10 797,0 11 280,0 11 160,0 11 904,0
zi/unități o8 13 705,0 14 044,0 11 070,0 11 541,0

lei e1 22 794,1 22 298,0 24 816,0 26 759,0

lei e2 857,7 886,3 778,1 862,4

de
 p

ro
du

s

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Asigurarea si sustinere socială

Numărul de zile în care copii orfani au fost asiguraţi cu hrană 
Numărul mediu de copii tutelarii
Numărul mediu de copii orfanii

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Descrierea narativă

Institutiile si serviciile din domeniul asigurarilor sociale neatribuite altor categorii

Numărul de zile în care copii tutelari  au fost asiguraţi cu hrană 

Denumirea programului

Cheltuielile efective anuale de asigurare a copiilor orfani/tutelari cu 
alimentaţie 

Cheltuielile medii anuale de asigurare socială pentru un copil 
orfan/tutelar

Denumirea subprogramului

Scopul

Numarul absolvenţilor  tutelarii
Numarul absolvenţilor orfani 
Numarul copiilor tutelarii inmatriculati la studii
Numarul copiilor orfani  inmatriculati la studii 

Rata de absolvire a copiilor orfani din numărul total al absolvenţilor, 
cărora li se acordă protecţie socială

Protectia socială
Protecţia familiei şi a copiilor

Crearea condiţiilor şi protecţiei sociale pentru copiii orfani şi tutelari din instituţiile de învăţămînt

Asigurarea întru-un an de studii  în mediu a 48 elevi  şi a 21 studenţi orfani/tutelari cu alimentaţie, cu materiale 
didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală, acordarea ajutorului material pentru 
îmbrăcăminte, încălţămînte şi inventar moale, ajutorului material la sfîrşitul anului de studii, îndemnizaţiei la 
absolvire, îndemnizaţiei pentru copii orfani şi tutela care nu primesc bursă de studii

Cota de înmatriculare a copiilor orfani din numărul total de copii 
căror li se acordă protecţie socială, admişi la studii

Obiectivul

Acest program prevede acordarea protecţiei sociale elevilor/studenţilor orfani şi celor aflaţi sub tutelă din 
instituţiile de învăţămînt subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

II. Indicatorii de performanţă Unitatea 
de masura

de
 re

zu
lta

t

Cod

Cota copiilor orfani din numărul mediu total de copii căror li se 
acordă protecţie socială
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 125.90.05)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
1 538,6 1 538,6 1 538,6 1 538,6
1 538,6 1 538,6 1 538,6 1 538,6

1 538,6 1 538,6 1 538,6

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.50.03)

I. Informaţie de fond
Cod
50

03
Denumirea autorității publice 127
Grupa principală 13

Grupa funcţiei 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

pr
od

us

unităţi o1 19 19 19

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

mii lei e1 105,26 105,26 105,26

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
2 000,0 2 000,0 2 000,0
2 000,0 2 000,0 2 000,0
2 000,0 2 000,0 2 000,0

Industrie şi construcţii

Activităţi şi servicii din domeniul industriei şi construcţie neatribuite la alte grupuri

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului Servicii generale ecomonice și comerciale

Denumirea subprogramului Susţinre a întreprinderilor mici și mijlocii
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Numărul de întreprinderi 

Suma anuală alocată unei intreprinderi pentru procurarea 
utilajului şi materiei prime

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

A.2 Investiţii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe

Cod

Scopul Susţinerea socială suplimentară a persoanelor cu disabilități 

Obiectivul
Procurarea utilajului şi materiei prime pentru Societatea Orbilor din Moldova , Asociaţia Surzilor din Republica 
Moldova, Societatea Invalizilor din Republica Moldova

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acordarea sprijinului  asociaţiilor obşteşti persoanelor cu dizabilități prin finanţarea cu destinaţie specială pentru 
procurarea de utilaj și  materiei primme
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.63.03)

I. Informaţie de fond Cod
63
03

Denumirea autorității publice 127

Grupa principală 15

Grupa funcţiei 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

pr
od

us

% o1 59,6 100,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

% e1 100,0 100,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
9 000,0 13 900,0
9 000,0 13 900,0

9 000,0 13 900,0

Descrierea narativă a programului/subprogramului Asigurarea cu spațiul locativ participanțiilor și invaliziilor  la lichidarea catastrofei de la Cernobîl

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului 
Denumirea subprogramului

Finalizarea construcţiei

Cod

Dezvoltarea construcţiilor
Construcţia locuinţelor
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şI Familiei 

Procentul valorificării mijloacelor financiare aprobate în buget

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

A.2 Investiţii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe
Gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

Scopul Asigurarea cu spaţiul locativ a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl

Obiectivul Finisarea construcţiei blocului locativ, mun. Chişinău, str. Alba Iulia către anul 2013
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.01.1)

I. Informaţie de fond Cod
90
01

Denumirea autorității public 127

Grupa principală 10

Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t 

unităţi r1 393,0 377,0 369,0 361,0

unităţi o1 371,0 414,0 457,0 457,0

unităţi o2 7 000,0 7 100,0 7 200,0 7 300,0

unităţi o3 13 000,0 12 800,0 12 700,0 12 600,0

unităţi o4 79,0 80,0 81,0 82,0

unităţi o5 146,0 144,0 143,0 141,0

mii lei e1 23 035,9 29 811,6 43 734,4 47 029,7

mii lei e3 62,1 72,0 88,5 95,2

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Prestarea serviciilor calitative în domeniul ocupării forţei de muncă cetăţenilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, cît şi 
agenţilor economici. Exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi altor acte normative în 
domeniul muncii.

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului 
Denumirea subprogramului

Protecţia Socială
Elaborarea politicii şi managementul în domeniul protecţiei sociale

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Numărul persoanelor înregistrate revenite la un funcţionar 
din structurile Agenţiaei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă 

de
 p

ro
du

s

Numărul personalului (90.01.1)

Numărul vizitelor privind respectarea legislaţiei muncii
Numărul consultărilor din domeniul securității și sănătății 
acordate persoanelor interesate, inclusiv examinarea 
petiţiilor şi sesizărilor
Numărul vizitelor efectuate de către un inspector al muncii
Numărul consultaţiilor acordate persoanelor interesate, 
inclusiv şi petiţiile examinate de către un inspector de 
muncă 

de
 e

fic
ie

nţ
ă Cheltuielile pentru întreţinerea activităţii instituţiilor

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în cadrul 
instituțiilor

Asigurare şi asistenţă socială
Instituţii ale asistenţei sociale 

Cod

Scopul
Asigurarea implimentării politicii de stat în domeniul ocupării forţei de muncă şi protecţia socială. Exercitarea controlului 
de stat asupra respectării actelor legislative şi altor acte normative în domeniul muncii

Obiectivul

1. Asigurarea cu servicii calitative în domeniul ocupării forţei de muncă populaţia aflată în căutarea unui loc de muncă, 
care va costitui circa 337 persoane la un funcţionar din structurile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
2. Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ celor interesaţi, inclusiv examinarea petiţiilor şi sesizărilor. 3. 
Realizarea  şi respectarea actelor legislative şi normative în domeniul muncii; acordarea ajutorului metodologic şi 
consultativ celor interesaţi, inclusiv examinarea petiţiilor şi sesizărilor.
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.01.1)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
23 035,9 29 811,6 39 010,0 41 873,5
23 035,9 29 811,6 39 010,0 41 873,5
23 035,9 29 811,6 39 010,0 41 873,5

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

C.Fonduri Speciale 

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

D. Proiecte finanţate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.01.2)

I. Informaţie de fond Cod
90
01

Denumirea autorității publice 127

Grupa principală 10

Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r2 1,0 0,5

% r4 5,0 10,0

de
 

pr
od

us

unități o6 104,0 105,0 111,0 111,0 111,0 111,0

mii lei e2 7 082,6 6 675,4 6 949,6 9 931,7 11 276,9 11 992,3

mii lei e4 68,1 63,6 62,6 89,5 101,6 108,0

% e5 45,0 55,0

III. Bugetul programului/subprogramului                                                                                                                                                                     mii lei 
7 390,5 7 265,7 6 999,6 9 951,7 11 296,9 12 012,3
7 082,6 6 675,4 6 949,6 9 931,7 11 276,9 11 992,3

9 931,7 11 276,9 11 992,3

307,9 590,3 50,0 20,0 20,0 20,0
20,0 20,0 20,0

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Asigurare şi asistenţă socială
Organe administrative

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului Protecţia Socială
Denumirea subprogramului Elaborarea politicii şi managementul în domeniul protecţiei sociale

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Ponderea erorilor în numărul documentelor procesate

Numărul personalului (90.01.2)

Procentul cererilor de ajutor social stopate din cauza 
iregularităţilor identificate 

de
 e

fic
ie

nţ
ă Cheltuielile pentru întreţinerea angajaţilor 

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat din cadrul 
ministerului
Rata de restituire a sumelor acordate pentru ajutorul social

Scopul Intensificarea protecţiei sociale a păturilor social vulnerabile în vederea sporirii nivelului de trai

Obiectivul
Prevenirea, compensarea, reabilitarea cu măsuri de incluziune socială în vederea sporirii nivelului calitativ al 
serviciilor sociale prestate şi integrării în societate a persoanelor în dificultate

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Elaborarea, promovarea politicii de stat şi coordonarea strategiilor naţionale în domeniile asigurărilor sociale, 
asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, inclusiv în domeniul adopţiei, egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie

Cod

de
 re

zu
lta

t 

         B.1 Cheltuieli recurente
         B.2 Investiţii capitale

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

         A.1 Cheltuieli recurente
         A.2 Investiţii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.01.3)

I. Informaţie de fond Cod
90

01

Denumirea autorității publice 127

Grupa principală 10

Grupa funcţiei 20

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

pr
od

us

unități o7 12,0 12,0 12,0

mii lei e6 1 100,0 1 100,0 1 100,0

mii lei e7 91,7 91,7 91,7

III. Bugetul programului/subprogramului                                                                                                                                                                    mii lei 
1 100,0 1 100,0 1 100,0

1 100,0 1 100,0 1 100,0

Asigurare şi asistenţă socială
Fonduri de susţinere socială a populaţiei

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului Protecţia Socială

Denumirea subprogramului Elaborarea politicii şi managementul în domeniul protecţiei sociale

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

de
 e

fic
ie

nţ
ă Cheltuielile pentru întreţinerea angajaţilor (90.01.3)

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în cadrul 
instituţiei (90.01.3)

Total (A+B+C+D)

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

Numărul personalului (90.01.3)

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe

Scopul
Asigurarea implementării politicii de stat în domeniul ajutorării materiale a persoanelor socialmente vulnerabile prin 
buna funcţionare a Direcţiei executive a Fondului republican de susţinere socială a populaţiei 

Obiectivul Realizarea prevederilor actelor normative şi legislative privind stabilirea ajutoarelor materiale solicitanţilor

Descrierea narativă a programului/subprogramului Prestarea serviciilor în acordarea ajutoarelor materiale persoanelor care au nemerit în situații excepționale

Cod

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.05.1)

I. Informaţie de fond Cod
90
05

Denumirea autorității publice 127
Grupa principală 10

Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități o3 420,8 400,3 437,0 414,0 414,0 414,0

unități o4 61,5 62,0 62,0 58,5 58,5 58,5

unități o1 723,0 715,0 733,0 704,0 704,0 704,0
unități o5 743,0 733,0 733,0 708,0 708,0 708,0

zile o6 365,0 361,0 365,0 366,0 365,0 365,0

zile o7 287,3 294,8 298,8 275,0 275,0 275,0

lei e1 107,0 108,9 111,4 106,3 107,2 112,6
lei/zi e2 23,1 21,1 24,7 26,8 28,2 29,6
lei/zi e3 3,3 3,5 3,8 4,1 4,3 4,5

III. Bugetul programului/subprogramului  mii lei 
24 053,5 25 175,1 27 450,6 30 010,1 33 168,7 36 814,5
24 014,3 25 122,3 27 409,0 29 968,5 33 127,1 36 772,9

29 968,5 33 127,1 36 772,9

39,2 52,8 41,6 41,6 41,6 41,6
41,6 41,6 41,6

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Asigurare şi asistenţă socială
Instituţii ale asistenţei sociale 

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului Protecţia Socială
Denumirea subprogramului Protecţia familiei şi a copiilor

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Numărul personalului de deservire în azilurile p/u invalizi 
minori

de
 p

ro
du

s

Numărul beneficiarilor de servicii de asistenţă socială

Numărul personalului de deservire în centrele de asistenţă 
socială p/u copii

Capacitatea de locuri
Durata instituţionalizării în azilurile p/u invalizi minori
Durata instituţionalizării în centrele de asistenţă socială p/u 
copii

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Cheltuielile pentru întreţinerea unui pat/zi

Norma la alimentaţie
Normele la medicamente

Total (A+B+C+D)

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe

Scopul Protecţia socio-medicală a invalizilor minori cu deficienţe mintale aflaţi sub tutela statului

Obiectivul Susţinerea socială a invalizilor minori cu deficienţe mintale aflaţi sub tutela statului

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Dezvoltarea sistemului seviciilor sociale comunitare prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de instituţiile 
sociale. Protecţia instituţională a invalizilor minori cu deficienţe mintale cazaţi în instituţiişe sociale din subordinea 

i i t l i
Cod

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.05.2)

I. Informaţie de fond Cod
90
05

Denumirea autorității publice 127
Grupa principală 10

Grupa funcţiei 11

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități o2 17 195,0 16 236,0 15 569,0 15 725,0 15 725,0 15 725,0

zile o8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

unități o9 17 195,0 16 236,0 15 569,0 15 725,0 15 725,0 15 725,0

lei e4 967,3 1 036,8 1 150,0 1 232,1 1 270,8 1 334,4

lei e5 967,3 1 036,8 1 150,0 1 232,1 1 270,8 1 334,4

lei e6 96,7 103,7 115,0 123,2 127,1 133,4

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
16 632,1 16 834,1 20 704,1 22 174,7 22 783,6 23 782,8
16 632,1 16 834,1 20 704,1 22 174,7 22 783,6 23 782,8

22 174,7 22 783,6 23 782,8

Asigurare şi asistenţă socială
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului Protecţia Socială
Denumirea subprogramului Protecţia familiei şi a copiilor

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Cod

de
 p

ro
du

s Numărul copiilor  beneficiari de odihna de vară

Durata perioadei de odihnă la tabără (zile)

Numărul biletelor de odihnă la tabără

de
 e

fic
ie

nţ
ă Costul mediu al unui bilet de odihnă la tabără

Cheltuielile pentru alimentaţia unui copil/schimb la 
tabără
Cheltuielile pentru alimentaţia unui copil/zi la tabără

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe

Scopul Organizarea odihnei de vară a elevilor şi adolescenţilor 

Obiectivul Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea estetică, moral-spirituală, odihna şi întremarea sănătăţii copiilor 

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de organizare a odihnei de vară  prin cuprinderea unui număr maxim de copii, 
prioritar a copiilor din familiile socialmente vulnerabile. Întreprinderea acţiunelor necesare de către ministere, alte 
autorităţi administrative centrale şi autorităţile publice locale pentru asigurarea prioritară a instituţiilor de odihnă şi 
întremare a copiilor şi adolescenţilor cu produse alimentare, echipamente medicale şi medicamentele necesare la preţuri 
minime, efectuarea supravegherii sanitaro-epidemiologică a instituţiilor de odihnă şi întremare a copiilor, etc.
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.08)

I. Informaţie de fond Cod
90

08

Denumirea autorității publice 127
Grupa principală 10

Grupa funcţiei 11

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t 

% r1 21,5 18,0 15,3 16,3 17,1 17,8

de
 

pr
od

us

mii unitati o1 17,0 14,7 15,0 15,1 15,8 16,0

III. Bugetul programului/subprogramului               mii lei 
23 272,4 16 834,3 17 846,6 22 490,0 23 610,5 24 731,0
23 272,4 16 834,3 17 846,6 22 490,0 23 610,5 24 731,0
23 272,4 16 834,3 17 846,6 22 490,0 23 610,5 24 731,0

Denumirea programului Protecţia Socială

Denumirea subprogramului Protecţia şomerilor

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Unitatea de 
măsură

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Obiectivul
Creșterea ponderii persoanelor angajate din total șomerilor înregistrați cu 2,5% în 2014 față de 2011.  Numărul 
șomerilor plasate în cîmpul muncii către anul 2014 va constitui 16,0 mii de persoane.

Protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează prin măsuri active şi pasive pe piaţa 
muncii. Măsurile active includ: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională,formarea profesională a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, antrenarea şomerilor la lucrări publice,  organizarea seminarelor 
informative cu şomerii, agenţii economici, primarii, organizarea tîrgurilor locurilor de muncă libere, măsuri ce au ca 
scop sporirea şanselor de angajare în cîmpul muncii a şomerilor, cît şi satisfacerea atît a cererii cît şi a ofertei forţei de 
muncă, etc. 

Ponderea persoanelor angajate din total şomeri 
înregistraţi

Numărul persoanelor plasate în cîmpul muncii

Total (A+B+C+D)

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Asigurare şi asistenţă socială

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

CodII. Indicatorii de performanţă:

Scopul Plasarea  in cimpul muncii si susţinerea materială a şomerilor

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.10.1)

I. Informaţie de fond Cod
90
10

Denumirea autorității publice 127
Grupa principală 10
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 re

zu
lta

t 

% r2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4

unități o1 2 267,0 2 249,0 2 345,0 2 348,0 2 348,0 2 348,0

unități o4 1 546,3 1 486,8 1 528,0 1 447,5 1 447,5 1 447,5

unități o5 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0
unități o6 2 674,0 2 669,0 2 669,0 2 679,0 2 679,0 2 679,0

zile o7 366,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0

zile o8 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

unități o2 9 398,0 9 261,0 9 046,0 9 119,0 9 119,0 9 119,0

mii lei e4 5 919,4 5 576,6 6 031,5 6 807,7 16 125,6 13 400,0

lei/zi e2 40,1 45,8 52,1 56,1 58,8 61,8

lei/zi e3 4,9 5,2 5,9 6,3 6,6 6,9

lei e1 132,6 148,4 151,4 166,3 174,6 183,3

Asigurare şi asistenţă socială
Instituţii ale asistenţei sociale 

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului Protecţia Socială
Denumirea subprogramului Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Capacitatea de locuri în instituţiile sociale de specialitate
Durata instituţionalizării în azilurile pentru bătrîni şi invalizi
Durata reabilitării în centrele de reabilitare pentru invalizi şi 
pensionari
Numărul beneficiarilor de biletele de tratament

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 e

fic
ie

nţ
ă Cheltuielile pentru desfăşurarea activităţii CEMV

Norma la alimentaţie

Normele la medicamente

Cheltuielile pentru întreţinerea unui pat/zi

Ponderea cheltuielilor pentru susţinerea ramurii de protecţie socială 
în raport cu alocaţiile bugetare aprobate pe sistemă (90.10.1)

de
 p

ro
du

s

Numărul beneficiarilor de servicii ale instituţiilor sociale de 
specialitate

Numărul personalului de deservire în centrele de reabilitare pentru 
invalizi şi pensionari şi azilurile pentru bătrîni şi invalizi
Numărul personalului încadrat în activitatea CEMV

Scopul
Protecţia socio-medicală a persoanelor vîrstnice, invalizilor cu disabilităţi fizice şi psihice, precum şi 
persoanelor care au suferit în urma traficului de fiinţe umane.

Obiectivul
Susţinerea socială a persoanelor vîrstnice, invalizilor cu disabilităţi fizice şi psihice,   precum şi persoanelor 
care au suferit în urma traficului de fiinţe umane 

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Servicii de asistenţă socio-medicală reprezintă în ansamblu un complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru 
acordarea serviciilor balneo-sanatoriale;  protecţia instutiţională a persoanelor vîrstnice, persoanelor care au 
suferit în urma traficului de fiinţe umane, invalizilor cu disabilităţi fizice şi psihice cazaţi în instituţiile sociale 
din subordinea ministerului.

Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.10.1)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
102 805,9 109 697,0 116 325,8 131 625,0 149 615,2 159 417,5

94 593,5 98 802,5 106 144,5 120 806,4 138 175,1 147 260,4
120 806,4 138 175,1 147 260,4

8 212,4 10 894,5 10 181,3 10 818,6 11 440,1 12 157,1
10 818,6 11 440,1 12 157,1

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.10.2)

I. Informaţie de fond Cod
90
10

Denumirea autorității publice 127
Grupa principală 10
Grupa funcţiei 11

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

lei r4 663,0 737,0 803,0

% r1 16,0 17,5 18,5

% r3 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4

unități o3 38 550,0 43 501,0 43 000,0 43 000,0 43 000,0 43 000,0

unități o9 821,0 748,0 727,0 690,0 690,0 690,0

unități o10 62,0 44,0 15,0 15,0 15,0 15,0
unități o11 386,0 233,0 305,0 305,0 305,0 305,0
unități o12 171,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0
unități o13 7 003,0 6 480,5 6 800,0 6 800,0 6 800,0 6 800,0
unități o15 1 380,0 797,0 745,0 745,0 745,0 745,0
unități o17 25,0 119,0 67,0 66,0 66,0 66,0
unități o16 5,0 5,0 5,0 5,0

lei e5 5 800,0 4 877,0 4 480,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

mii lei e6 20,0 20,0 20,0 20,0

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului Protecţia Socială
Denumirea subprogramului Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Proteze ale membrelor inferioare pentru unitate
Proteze ale membrelor inferioare de tip modul pentru unitate
Încălţăminte ortopedică pentru unitate

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Asigurare şi asistenţă socială
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Costul mediu a unui bilet de tratament sanatorial

Procentul acoperirii populaţiei din quantila cea mai săracă 

Cheltuieli pentru repatrierea unei persoane 

de
 re

zu
lta

t Nivelul mediu de ajutor social

Ponderea cheltuielilor pentru susţinerea ramurii de protecţie 
socială în raport cu alocaţiile bugetare aprobate pe sistemă 

de
 p

ro
du

s

Numărul beneficiarilor de servicii protetico-ortopedice
Veterani şi invalizi de război care beneficiează de o călătorie 
(tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de 
pasageri  în cadrul statelor CSI

Cod

Orteze
Numărul de beneficiari de bilete de tratament sanatorial
Numărul persoanelor repatriate

Proteze ale membrelor superioare pentru unitate

Scopul
Protecţia socio-medicală a persoanelor vîrstnice, invalizilor cu dezabilităţi fizice şi psihice, precum şi persoanelor 
care au suferit în urma traficului de fiinţe umane. Atingerea nivelului mediu de ajutor social către anul 2014 cu 140 
lei mai mult față de anul 2011

Obiectivul Susţinerea socială a persoanelor vîrstnice, invalizilor cu dezabilităţi fizice şi psihice,  precum şi persoanelor care au 
suferit în urma traficului de fiinţe umane 

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Servicii de asistenţă socio-medicală reprezintă în ansamblu un complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru 
acordarea serviciilor balneo-sanatoriale; primirea şi examinarea bolnavilor, prescrierea, fabricarea, testarea şi 
eliberarea articolelor protetico-ortopedice.
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.10.2)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
25 323,6 24 459,0 32 129,6 59 300,2 51 419,7 53 256,0
25 177,8 23 578,4 31 729,6 37 900,2 39 019,7 40 856,0

37 900,2 39 019,7 40 856,0

145,8 880,6 400,0 400,0 400,0 400,0
400,0 400,0 400,0

21 000,0 12 000,0 12 000,0

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 127.90.11)

I. Informaţie de fond Cod
90
11

Denumirea autorității publice 127
Grupa principală 10

Grupa funcţiei 20

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 87,8 88,3 88,5

% r2 43,0 44,5 44,8

de
 

pr
od

us

unitîți o1 2 150,0 2 180,0 2 200,0

lei e1 3 860,5 3 899,1 3 909,1

mii lei e2 8 300,0 8 500,0 8 600,0

III. Bugetul programului/subprogramului       mii lei
8 300,0 8 500,0 8 600,0

8 300,0 8 500,0 8 600,0

Propunerile de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea programului Protecţia Socială

Denumirea subprogramului Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie 
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Ponderea numărului de ajutoare acordate din Fondul 
Republican de Susținere Socială a Populației  din numărul 
total de solicitanţi

Numărul ajutoarelor acordate

Cheltuieli totale pentru acordarea ajutoarelor  materiale din 
Fondul Republican de Susținere Socială a Populației

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

Creşterea mărimii medii a ajutorului material

Asigurare şi asistenţă socială
Fonduri de susţinere socială a populaţiei

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

         A.1 Cheltuieli recurente
         A.2 Investiţii capitale

Acordarea ajutoarelor materiale la un număr mai mare de solicitanţi, inclusiv compensarea cheltuielilor costisitoare 
pentru transportarea corpurilor neînsufleţite ale rudelor decedate peste hotarele ţării.

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t 

Marimea medie a unui ajutor 

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
         B.1 Cheltuieli recurente
         B.2 Investiţii capitale

C.Fonduri Speciale 
D. Proiecte finanţate din surse externe

Scopul Acordarea ajutoarelor materiale persoanelor care au nemerit în situații exepționale.

Obiectivul Asigurarea creşterii mărimii medii a unui ajutor material şi a numărului de ajutoare acordate din Fondul republican de 
susţinere  socială a populaţiei pînă la 3909,1 lei în anul 2014

Descrierea narativă a programului/subprogramului
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.01.1)

I. Informaţie de fond Cod
80
01

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 9
Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unităţi r3 12,1 16,3 12,4 12,2 12,0 11,8
unităţi r4 17,2 15,5 15,3 15,1 14,9 14,9

unităţi r5 14,3 18,6 15,0 14,8 14,6 14,4

unităţi o3 5,0 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0

unitati o4 63,0 63,0 70,0 70,0 70,0 70,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
6 292,9 6 131,8 6 364,5 7 983,3 9 852,1 10 453,4
6 208,0 6 100,3 6 354,5 7 973,3 9 842,1 10 443,4

7 973,3 9 842,1 10 443,4

84,9 31,5 10,0 10,0 10,0 10,0
10,0 10,0 10,0

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale
Denumirea subprogramului

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Elaborarea politicii şi managementului în sistemul ocrotirii sănătăţii
Ministerul Sănătăţii

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

1.Îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate a populaţiei, prin asigurarea accesului echitabil  la servicii de sănătate de 
calitate şi cost-eficace 2.Sporirea continuă a protecţiei financiare a cetăţenilor împotriva riscului 

Ocrotirera sănătăţii
Organele administrative

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram include elaborarea politicilor în domeniul ocrotirii sănătăţii, monitorizara implementării acestora şi 
asigurarea planificării strategice a sistemului sănătăţii. Este realizat de către aparatul central al Ministerului Sănătăţii. 

Scopul
Fortificarea capacităţilor Ministerului Sănătăţii în dirijarea sistemului de sănătate prin implicarea tuturor organizaţiilor, 
instituţiilor şi resurselor care sunt menite să genereze acţiuni pentru ca sistemul de sănătate să îmbunătăţească, să 
menţină 

de
 p

ro
du

s Numărul de personal care a fost instruit în domeniul 
managementului şi planificării strategice  

Numărul de personal implicat în elaborarea politicilor şi 
planificare strategică

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Cazuri de mortalitate infantilă la 1000 născuţi-vii
Cazuri de mortalităţii materne la 100 mii născuţi-vii

A.1 Cheltuieli recurente

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Cod

Cazuri de mortalitate a copiilor sub vîrsta de 5 ani la 
1000 născuţi-vii

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.01.2)

I. Informaţie de fond Cod
80
01

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 09
Grupa funcţiei 05

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

da-1/nu-0 o1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

unităţi o2 3,0 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
5 271,0 4 998,4 4 529,8 6 111,8 6 645,0 7 597,3
4 410,2 4 373,4 4 491,9 4 931,9 5 465,1 6 417,4

4 931,9 5 465,1 6 417,4

860,8 625,0 37,9 1 179,9 1 179,9 1 179,9
1 179,9 1 179,9 1 179,9

Cod

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale
Denumirea subprogramului Elaborarea politicii şi managementul în sistemul ocrotirii sănătăţii 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Acest subprogram include colectarea datelor, analiza, monitorizarea şi evaluarea proceselor demografice, morbidităţii, 
mortalităţii, activităţii instituţiilor medicale şi utilizării resurselor din domeniul sănătăţii, precum şi implementarea 
eficientă, raţională şi uniformă a politicilor în domeniul managementului serviciilor de sănătate. Această activitate este 
realizată de către Centrul Naţional de Management în Sănătate 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Ocrotirea Sănătăţii
Instituţii şi servicii din domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupuri

Scopul Fortificarea capacităţii autorităţilor sanitare de monitorizare şi evaluare a sistemului de sănătate

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

1. Dotarea cu sistem informaţional de colectare şi monitorizare a indicatorilor din domeniul sănătăţii.                                   
2.Fortificarea capacitatea autorităţilor sanitare de analiză şi evaluare a sistemului de sănătate 

Ponderea anuală a personalului angajat instruit în 
aplicarea standardelor internaţionale

de
 p

ro
du

s Rapoarte anuale privind natalitatea si mortalitatea 
populatiei si caracteristicele de baza ale lor publicate

Rapoarte anuale pentru diseminarea datelor de 
evidenta si feedback elaborate si publicate

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.02.1)

I. Informaţie de fond Cod
80
02

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 09
Grupa funcţiei 03

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r2 90,7 87,5 98,0 98,0 98,0 98,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

lei e1 35,6 35,5 36,5 43,4 52,6 68,9

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
127 608,7 127 428,0 131 156,9 155 715,1 188 859,7 247 180,1

79 228,2 83 449,9 87 891,0 106 742,0 139 886,6 198 207,0
106 742,0 139 886,6 198 207,0

48 380,5 43 978,1 43 265,9 48 973,1 48 973,1 48 973,1
47 944,6 47 944,6 47 944,6

1 028,5 1 028,5 1 028,5

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Sănătatea publică şi servicii medicale
Denumirea subprogramului Intervenţii prioritare în sănătatea publică

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram include activităţi de prevenire (profilaxie), depistare şi reprimare a încălcărilor actelor 
legislative şi a altor acte normative în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice şi este realizat de către 
Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice

Rata întreprinderilor supraveghiate din numărul total al 
întreprinderilor supuse supravegherii de stat a sănătăţii publice

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Ocrotirea Sănătăţii
Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie

Scopul

Ocrotirea sănătăţii populaţiei şi mediului ei de viaţă prin supravegherea sănătăţii publice şi a factorilor ce o 
determină, care asigură diagnosticarea şi pronosticarea oportună a stărilor  nefavorabile, precum şi elaborarea 
măsurilor adecvate  de prevenire a îmbolnăvirilor, de diminuare a morbidităţii, de eradicare a unor boli şi de 
pregătire a sistemului sănătăţii către eventuale urgenţe în sănătatea publică

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

1. Reorganizarea Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice  în conformitate cu  cadrul legislativ în 
domeniu;  2. Fortificarea capacităților serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice; 3.Reducerea 
incidenţei HIV/SIDA cu 2,8 cazuri la 100 mii locuitori pînă în 2014 faţă de anul 2010; 3. Stoparea răspîndirii 
şi începerea procesului de reducere a tuberculozei prin reducerea mortalităţii asociate cu tuberculoză pînă la 
7,5 cazuri la 100 mii locuitori în anul 2014; 4. Realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de 
vaccinare.

Cod

Denumirea programului

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

Cheltuieli pentru supravegherea de stat a sănătăţii publice pe 
cap de locuitor

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.02.2)

I. Informaţie de fond Cod
80
02

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 9
Grupa funcţiei 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități r4 11,0 10,5 10,0

unități r6
11,6 9,5 7,5

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
66 868,8 31 845,6 31 369,2

66 868,8 31 845,6 31 369,2

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale
Denumirea subprogramului Intervenţii prioritare în sănătatea publică

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Ocrotirea Sănătăţii
Instituţii şi servicii din domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupuri

Scopul Îmbunătăţirea sănătăţii publice prin asigurarea realizării programelor naţionale

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

1.Dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de sănătate cu impact asupra sănătăţii publice şi de importanţă 
strategică; 2.Fortificarea sănătăţii publice prin reducerea poverii bolilor nontransmisibile; Reducerea incidenţei 
HIV/SIDA cu 2,8 cazuri la 100 mii locuitori pînă în 2014 faţă de anul 2010;  3.Stoparea răspîndirii şi începerea 
procesului de reducere a tuberculozei prin reducerea mortalităţii asociate cu tuberculoză pînă la 7,5 cazuri la 100 mii 
locuitori în anul 2014

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram include intervenţii de sănătate publică ce ţin de prevenirea şi control al bolilor transmisibile , de 
promovare a sănătăţii şi a modului sănătos de viaţă, în special cu referire la bolile reflectate în Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Cazuri de incidenţa prin HIV/SIDA la 100 mii de 
locuitori

Cod

Cazuri de  mortalităţii prin tuberculoză la 100 mii 
locuitori

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.02.3)

I. Informaţie de fond Cod
80
02

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 09
Grupa funcţiei 06

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități r3 3 613,0 3 468,5 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0

unități r5 112,4 107,4 117,0 103,9 99,3 94,6

unități r7 19,8 21,7 19,9 19,9 19,9 19,9

% o1 73,5 66,5 81,0 81,0 81,0 81,0

unităţi o2 49 069,0 42 176,0 48 053,0 51 837,0 80 000,0 80 000,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

% e3 74,1 69,4 64,5 68,0 67,8 65,1

Denumirea subprogramului Intervenţii prioritare în sănătatea publică
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram include intervenţii de sănătate publică ce ţin de prevenirea şi control al bolilor transmisibile şi 
nontransmisibile, de promovare a sănătăţii şi a modului sănătos de viaţă, de sănătate mintală şi de securitate 
transfuzională

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Ocrotirea Sănătăţii
Programe naţionale în sănătate

Scopul Îmbunătăţirea sănătăţii publice prin asigurarea realizării programelor naţionale, în special cu referire la bolile 
reflectate în Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

Unitatea de 
măsură

1. Dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de sănătate cu impact asupra sănătăţii publice şi de importanţă 
strategică; 2.Fortificarea sănătăţii publice prin reducerea poverii bolilor nontransmisibile;3. Reducerea incidenţei 
HIV/SIDA cu 2,8 cazuri la 100 mii locuitori pînă în 2014 faţă de anul 2010; 4.Stoparea răspîndirii şi începerea 
procesului de reducere a tuberculozei prin reducerea mortalităţii asociate cu tuberculoză pînă la 7,5 cazuri la 100 
mii locuitori în anul 2014; 5. Realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare. 6. Asigurarea 
unei securităţi transfuzionale maxime şi realizarea autoasigurării cu sînge prin majorarea donării de sînge pînă la 
80000 donări pînă în anul 2014. 

Cod

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale

de
 p

ro
du

s Ponderea persoanelor examinate, in scopul profilacsiei 
tuberculozei, din numărul celor ce necesitau examinări

Donări de sînge

Ponderea cheltuielilor pentru medicamente în cheltuielile totale 
ale subprogramului (80.02.3)

II.  Indicatorii de performanţă

de
 re

zu
lta

t

Cazuri de incidenţă generală  la 10 mii de locuitori

Cazuri de incidenţa globală prin tuberculoză activă la 100 mii de 
locuitori

Cazuri de incidenţa generala prin diabet zaharat la diabet zaharat 
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.02.3)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
84 665,7 81 474,7 86 623,9 89 822,2 92 051,7 99 729,9
83 735,7 80 441,9 85 643,0 88 865,8 91 095,3 98 773,5

88 865,8 91 095,3 98 773,5

930,0 1 032,8 980,9 956,4 956,4 956,4
956,4 956,4 956,4

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.3)

I. Informaţie de fond Cod

80

03

Denumirea autorităţii publice 128

Grupa principală 9
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r1 93,0 108,5 100,0 100,0 100,0 100,0

de
 

pr
od

us

copii o1 7 343,0 8 362,0 8 892,0 8 892,0 8 892,0 8 892,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

lei e1 11 477,8 7 665,4 7 358,9 8 348,5 9 101,2 10 423,4

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
84 281,7 64 098,3 65 435,4 74 235,4 80 928,0 92 685,1
71 893,6 60 243,8 63 213,4 71 916,9 78 609,5 90 366,6

71 916,9 78 609,5 90 366,6

12 388,1 3 854,5 2 222,0 2 318,5 2 318,5 2 318,5
2 318,5 2 318,5 2 318,5B.1 Cheltuieli recurente

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Cost per copil reabilitat/recuperat

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Descrierea narativă a programului/subprogramului Acest subprogram include  asistenţa medicală de recuperare/reabilitare şi se prestează de către instituţiile medico-sanitare 
de recuperare, reabilitare şi plasament pentru copii

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Ponderea copiilor care au primit tratament de 
reabilitare/ recuperare din numarul celor ce necesitau 
servicii de reabilitare/recuperare

Numărul de copii ce au urmat tratament de 
reabilitare/recuperare

Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie

Scopul Asigurarea accesului copiilor la servicii medicale de recuperare/reabilitare de calitate

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

1. Dezvoltarea continuă a asistenţei medicale de recuperare /reabilitare. 2.Asigurarea accesului copiilor cu necesităţi 
speciale la tratament, reabilitare şi recuperare pînă la 100%  în anii 2012 - 2014

A.2 Investitii capitale

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale

Denumirea subprogramului Servicii medicale individuale

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Ocrotirea Sănătăţii
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.04.1)

I. Informaţie de fond Cod
80
04

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 9
Grupa funcţiei 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

pr
od

us

unități o5 1 2 2

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

lei e2 2,36 7,55 13,36

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
8 466,3 27 100,0 47 963,6
8 466,3 27 100,0 47 963,6

8 466,3 27 100,0 47 963,6

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

Spitale

Scopul

B.1 Cheltuieli recurente

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram prevede activităţi de asigurare a dezvoltării bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare publice de 
toate nivelele, dispozitivelor medicale şi sistemelor informatice şi se realizează de către aparatul Ministerului Sănătăţii.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Numărul de instituţii medico-sanitare spitaliceşti 
reabilitate şi dotate cu echipament (80.04.1)

Costul investiţiilor capitale per capita (80.04.1)

Îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale, nivelului de satisfacţie a populaţiei de serviciile medicale, îmbunătăţirea standardelor 
de tratament şi eficienței utilizării resurselor destinate modernizării bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare 
publice

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale
Denumirea subprogramului Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Ocrotirea Sănătăţii

1. Diminuarea diferenţelor dintre zonele rurale şi urbane prin direcţionarea investiţiilor spre mediul rural; 2. Creșterea nivelului  
investițiilor capitale pentru renovarea instituțiilor medico-sanitare publice                                                                                        
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.04.2)

I. Informaţie de fond Cod
80
04

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 9
Grupa funcţiei 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r1 76,2 75,5 81 81,5 82 82,5

% o1 90,5 87,2 90 90 90 90

unități o6 1 1 1

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
36 484,1 28 501,8 26 022,0 59 023,3 208 581,2 73 912,3

171,2

36 312,9 28 501,8 26 022,0 26 023,3 26 023,3 26 023,3
26 023,3 26 023,3 26 023,3

33 000,0 182 557,9 47 889,0D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Accesibilitatea fizică a medicamentelor

de
 p

ro
du

s

Cota întreprinderilor farmaceutice din ţară care au 
implementat sistemul informaţional automatizat 
"Nomenclatorul de stat al medicamentelor"

Numărul de instituţii medico-sanitare spitaliceşti reabilitate 
şi dotate cu echipament (80.04.2)

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale

Instituţii şi servicii din domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupuri

Scopul Asigurarea accesului populaţiei şi comunităţilor la medicamente eficiente, inofensive şi calitative

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă programul)                                       

1. Reglementarea pieţei produselor farmaceutice şi promovarea transparenţei în formarea preţurilor la medicamente şi 
la achiziţionarea acestora din sursele publice; 2.Fortificarea sistemului de control al calităţii medicamentelor, crearea 
laboratoarelor moderne de analiză şi control omologate de către UE; 3.Îmbunătăţirea accesibilităţii fizice şi economice 
a medicamentului Dotarea cu echipament a instituțiilor medico-sanitare publice

B.1 Cheltuieli recurente

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram prevede activităţi de asigurare a securităţii medicamentului şi domeniului farmaceutic cu sporirea 
accesibilităţii fizice şi economice a medicamentului şi se realizează de către Agenţia Medicamentului

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale
Denumirea subprogramului Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Ocrotirea Sănătăţii
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.04.3)

I. Informaţie de fond Cod
80

04

Denumirea autorităţii publice 128

Grupa principală 09

Grupa funcţiei 06

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 re

zu
lta

t

medici la 
10 mii 

locuitori
r2 30,2 29,8

unități o2 9,0 20,0

persoane o4 256 262

lei e1 7500 7500

lei e3 20,78 1,74 1,11 1,11 1,11 1,11

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram prevede activităţi de asigurare a dezvoltării bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare 
publice de toate nivelele, dispozitivelor medicale şi sistemelor informatice şi se realizează de către aparatul Ministerului 
Sănătăţii.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 e

fic
ie

nţ
ă Valoarea indemnizaţiei unice acordate tinerilor specialişti 

angajaţi (medici)

Costul investiţiilor capitale per capita (80.04.3)

de
 p

ro
du

s Numărul de centre de sănătate din mediul rural reabilitate 
şi dotate cu echipament şi transport necesar

Numărul de tineri specialişti ce au beneficiat de înlesniri 
(medici)

Ocrotirea Sănătăţii

Programe naţionale în sănătate

Scopul
Îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale, nivelului de satisfacţie a populaţiei de serviciile medicale, îmbunătăţirea 
standardelor de tratament şi reabilitare prin sporirea eficienţei utilizării resurselor destinate modernizării bazei tehnico-
materiale a instituţiilor medico-sanitare publice

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

1. Diminuarea diferenţelor dintre zonele rurale şi urbane prin direcţionarea investiţiilor spre mediul rural; 
2.Modernizarea şi eficientizarea bazei tehnico-materiale existente a sectorului spitalicesc la nivel raional, municipal şi 
republican

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale

Denumirea subprogramului Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Gradul de asigurare a populaţiei cu medici 
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.04.3)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
81 980,7 13 952,1 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
81 980,7 13 952,1 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

4 000,0 4 000,0 4 000,0
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.05.1)

I. Informaţie de fond Cod
80
05

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 09
Grupa funcţiei 02

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r1 127,1 122,3 100,0 100,0 100,0 100,0

de
 

pr
od

us

 vizite o1 47 136,0 53 954,0 44 100,0 44 100,0 44 100,0 44 100,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

lei e1 24,8 25,1 28,7 33,9 37,2 43,2

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
1 169,5 1 355,2 1 266,8 1 494,8 1 639,2 1 904,1

939,8 1 052,8 1 076,8 1 294,8 1 439,2 1 704,1
1 294,8 1 439,2 1 704,1

229,7 302,4 190,0 200,0 200,0 200,0
200,0 200,0 200,0B.1 Cheltuieli recurente

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Costul unei vizite la medic la medic

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest subprogram este realizat de către Centrul Naţional de Medicină Sportivă Atletmed şi include controlul medical al sportivilor 
şi persoanelor care practică cultura fizică şi sportul

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

Ponderea vizitelor reale în numărul total 
planificat de vizite 

Numărul de vizite la medic (medicul de 
familie)

Policlinici şi centre ale medicilor de familie
Scopul Îmbunătăţirea sănătăţii sportivilor

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                     

1.Asigurarea accesului tuturor sportivilor la controlul medical de 100% în anii 2012-2014 2. Îmbunătățirea calității controlului 
medical al sportivilor. 

A.2 Investitii capitale

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale
Denumirea subprogramului Programe medicale speciale

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Ocrotirea Sănătăţii
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.05.2)

I. Informaţie de fond Cod

80

05
Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 9
Grupa funcţiei 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r2 140,7 146,7 100,0 100,0 100,0 100,0

de
 

pr
od

us

unități o2 47 226,0 50 785,0 57 122,0 61 772,0 62 732,0 62 732,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

lei e2 391,9 397,1 344,0 349,1 379,2 443,8

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
18 506,8 20 164,6 19 652,7 21 562,4 23 786,0 27 839,1
16 748,8 17 716,4 17 376,4 19 474,3 21 697,9 25 751,0

19 474,3 21 697,9 25 751,0

1 758,0 2 448,2 2 276,3 2 088,1 2 088,1 2 088,1
2 088,1 2 088,1 2 088,1B.1 Cheltuieli recurente

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Costul unei cercetări

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Descrierea narativă a programului/subprogramului Acest subprogram include activităţi de efectuare a expertizelor şi constatărilor medico-legale şi este realizat de către Centrul de 
Medicină Legală.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Ponderea tuturor genurilor de cercetări 
medico-legale realizate

Numărul de cercetări medico-legale realizate

Instituţii şi servicii din domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupuri

Scopul Asigurarea înfăptuirii justiţiei în infracţiunile împotriva vieţii, sănătăţii şi demnităţii omului

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                    Îmbunătățirea calităţii expertizelor şi constatărilor medico-legale

A.2 Investitii capitale

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale

Denumirea subprogramului Programe medicale speciale
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Ocrotirea Sănătăţii
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.80.05.3)

I. Informaţie de fond Cod
80
05

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 9
Grupa funcţiei 6

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

pr
od

us

unități o3 42 000,0 44 200,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

% e3 77,6 80,2 86,2 82,4 80,0 79,7

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
38 492,0 37 521,4 43 531,8 50 113,1 54 135,1 57 045,4
35 413,7 33 134,4 40 238,8 46 138,4 50 160,4 53 070,7

46 138,4 50 160,4 53 070,7

3 078,3 4 387,0 3 293,0 3 974,7 3 974,7 3 974,7
3 974,7 3 974,7 3 974,7

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

Programe naţionale în sănătate
Scopul

B.1 Cheltuieli recurente

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Acest subprogram include activităţi de asigurare a pacienţilor cu intervenţii costisitoare şi medicamente în cazul bolilor 
maligne,  transplant de organe şi ţesuturi, prevenirea şi tratamentul stărilor şi patologiilor ce influenţează negativ asupra 
genomului uman, diagnosticul prenatal, postnatal cito-genetic, molecular genetic, protezare auditivă şi tratament costisitor. 
Această activitate se realizează de către Programele cu destinaţie specială,de către Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii
şi Genetică Medicală şi Agenţia de Transplant.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Numărul şedinţelor de dializă

Ponderea cheltuielilor pentru medicamente în 
cheltuielile totale ale subprogramului

Îmbunătățirea calităţii vieţii pacienţilor ce necesită asistenţă medicală specifică

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                    

Denumirea programului Sănătatea publică şi servicii medicale
Denumirea subprogramului Programe medicale speciale

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Ocrotirea Sănătăţii

1.Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale specifice. 2. Asigurarea  populției cu medicamente specifice
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.88.04)

I. Informaţie de fond Cod
88
04

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 8

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 98,0 81,4 92,0 93,0 89,2 99,7

% r2 92,7 123,7 102,9 92,3 100,6 107,6

unităţi o1 4 808,9 4 396,0 4 045,5 3 763,0 3 357,0 3 346,0
unităţi o6 379,0 367,0 363,0 363,0 363,0 363,0
unităţi o7 593,0 654,5 669,5 645,0 768,0 374,0
unităţi o4 2 246,0 228,0 2 262,0 2 199,0 1 913,0 1 907,0
unităţi o5 1 982,0 1 932,0 2 135,0 2 135,0 2 135,0 2 135,0

unitate e1 9 10 9 8,5 7,5 7,5

unitate e2 19 17 15 14 12,75 12,75

lei e10 462 526,25 489,0 502,2 503 580,1
lei e3 9 593,4 12 985,3 14 023,6 12 938,3 13 019,3 14 004,0
lei e11 354,0 580,5 357,2 5 274,0 5 246,9 5 246,9

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
46 134,0 57 083,7 56 732,4 60 157,3 62 603,7 65 757,7
36 644,5 47 351,6 45 075,8 48 942,2 51 388,6 54 542,6

48 942,2 51 388,6 54 542,6

9 489,5 9 732,1 11 656,6 11 215,1 11 215,1 11 215,1
11 215,1 11 215,1 11 215,1

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învăţământul public şi servicii de educaţie
Îmvăţămţnt mediu de specialitate
Ministerul Sănătăţii
Învăţământ
Îmvăţămţnt mediu de specialitate

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numărul mediu a elevilor la o unitate de personal de 
profil şi pedagogic
Numărul mediu a elevilor la o unitate de personal 
auxiliar şi de deservire
Bursa medie a unui elev
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev
Cheltuielile medii pentru un loc în cămin

Numarul mediu de bursieri
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine

Numarul mediu de elevi inmatriculati pentru instruire
Numarul mediu de elevi absolvenţi

de
 p

ro
du

s Numărul mediu de elevi              

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul este realizat în cadrul colegiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 

re
zu

lta
t Numărul mediu de elevi față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev față de 
anul precedent

Scopul Asigurării necesităţilor reale ale sistemului de sănătate.cu cadre medicale

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Organizarea studiilor medii de specialitate exclusiv cu finanţare bugetară, menţinerea pe anul 2012 şi pe termen mediu a 
numărului mediu de înmatriculaţi la nivelul anului 2011. Asugurarea cererilor de ocupare a locurilor în cămine prin sporirea 
locurilor acordate în anul 2012 şi pe termen mediu cu 10 la sută faţă de indicatorul realizat în anul 2010. 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.88.05)

I. Informaţie de fond Cod
88

05

Denumirea autorităţii publice 128

Grupa principală 6

Grupa funcţiei 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 102,8 103,9 104,8 106,3 102,6 100,5

% r2 125,7 117,2 112,9 126,6 89,7 105,7

unităţi o1 4 566,5 4 743,0 4 973,0 5 287,0 5 426,0 5 451,0

unităţi o6 317,0 363,0 249,0 327,0 327,0 327,0

unităţi o7 331,0 363,0 362,0 381,0 461,0 494,0

unităţi o4 1 952,5 1 961,0 2 032,5 2 060,0 2 011,0 1 917,0

unităţi o5 1 687,0 1 720,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0

unitate e1 9 9 8,6 8,7 9 9

unitate e2 9 9,5 9 10 10,4 10,4

lei e10 540,8 622,8 614,8 618,2 620,5 619,0
lei e3 19 955,0 23 391,0 26 410,0 33 427,3 29 998,0 31 751,0
lei e11 391,8 489,6 448,3 6 731,6 6 889,2 7 100,4

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învăţământul public şi servicii de educaţie

Învăţământul superior

Ministerul Sănătăţii

Învăţământ

Învăţământul superior

Cod

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numărul mediu a studenţilor la o unitate de 
personal de profil şi pedagogic

Numărul mediu a studenţilor la o unitate de 
personal auxiliar şi de deservire
Bursa medie a unui student
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student 
Cheltuielile medii pentru un loc în cămin

Numărul mediu de bursieri

Numărul mediu de locuri ocupate în cămine

Numărul mediu de studenţi absolvenţi

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de studenţi
Numărul mediu de studenţi înmatriculaţi pentru 
instruire

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul este realizat în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmaceutică "Nicolae Testemiţanu".

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul mediu de studenţi faţă de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student
faţă de anul precedent 

Scopul Instruirea cadrelor medicale şi farmaceutice în scopul asigurării instituţiilor medico-sanitare publice din sistemul sănătăţii. 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Asigurarea cu cadre calificative în domeniu prin sporirea numărului de absolvenţi cu 5 la sută în anul 2012 şi cu 23 la sută pe 
termen mediu faţă de indicatorii realizaţi în anul 2010. Eficientizarea cheltuielilor prin creşterea ratei student/ personal auxiliar 
şi de deservire pe anul 2012 şi pe termen mediu cu 5 la sută şi, respectiv, cu 8  la sută faţă de 2010.

Denumirea programului

Denumirea subprogramului
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.88.05)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
115 724,1 140 280,0 159 531,9 206 185,5 193 421,2 203 960,4

68 838,1 77 652,6 88 312,1 113 736,3 98 436,3 103 294,5
94 816,0 98 436,3 103 294,5
18 920,3

46 886,0 62 627,4 71 219,8 92 449,2 94 984,9 100 665,9
92 449,2 94 984,9 100 665,9

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

B.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.88.06)

I. Informaţie de fond Cod
88
06

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 96,2 100,0 103,2 101,0 101,0 100,1

% r5 145,1 106,3 105,3 104,1 102,7 104,0

unităţi o1 1 964,0 1 964,0 2 026,0 2 047,0 2 067,0 2 070,0

unităţi o6 555,0 506,0 482,0 477,0 494,0 498,0

unităţi o7 615,0 576,0 614,0 667,0 667,0 668,0

unităţi o4 1 369,5 1 351,0 1 468,0 1 532,0 1 532,0 1 532,0
unităţi o5 992,0 1 012,0 1 016,0 1 016,0 1 016,0 1 016,0

unitate e1 5,5 5,75 7 7 7,1 7,14

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învăţământul public şi servicii de educaţie
Învăţământul postuniversitar
Ministerul Sănătăţii
Învăţământ
Învăţământul postuniversitar

Numărul mediu de masteranzi in invatamintul 
medical la o unitate de personal de profil şi 
pedagogic 

Numărul mediu de locuri ocupate în cămine
Numărul mediu de bursieri

Numărul mediu de masteranzi in invatamintul 
medical absolvenţi

Numărul mediu de masteranzi in invatamintul 
medical inmatriculati

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de masteranzi in invatamintul 
medical

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul prevede  instruirea profesională continuă a personalului medical mediu si este realizat în cadul Colegiului Național 
de Medicină și farmacie și Centrului de Formare profesională a lucrătorilor medicali si farmaceutici cu studii medii din mun. 
Bălți.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul mediu de masteranzi in invatamintul
medical faţă de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui masterant
în învăţământul medical faţă de anul precedent 

Cod

Scopul Asigurarea instruirii continue în conformitate cu concepţia de instruire a cadrelor medicale şi dezvoltarea resurselor umane în 
scopul micşorării deficitului de medici şi acoperirii necesităţilor sistemului de sănătate în cadre medicale de înaltă califica

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Asigurarea pregătirii obligatorie a cadrelor de înaltă calificare prin studii de rezidenţiat a studenţilor după pregătirea 
universitară, micşorarea deficitului în cadre cu specializări înguste prin sporirea numărului mediu de auditori cu 4 la sută în 
anul 2012 şi cu 5 la sută pe termen mediu faţă de nivelul realizat în anul 2010

Denumirea programului
Denumirea subprogramului
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.88.06)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 

de măsură
Cod

unitate e2 7 6,75 7 9,5 9,75 9,75

lei e10 983,5 986,6 979,7 979,4 979,4 979,4

lei e3 29 985,0 31 884,0 33 567,0 34 950,0 35 845,0 37 287,0

lei e11 374,7 379,9 418,5 6 967,2 5 734,8 5 734,8

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
62 579,1 67 155,3 73 155,1 77 443,0 80 150,9 83 463,6
56 188,8 59 543,4 49 431,4 52 194,9 54 712,1 58 031,3

52 194,9 54 712,1 58 031,3

6 390,3 7 611,9 23 723,7 25 248,1 25 438,8 25 432,3
25 248,1 25 438,8 25 432,3

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ
ă Numărul mediu de  masteranzi in invatamintul 

medical la o unitate de personal auxiliar şi de 
deservire
Bursa medie a unui masterant in invatamintul 
medical
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui masterant 
in invatamintul medical
Cheltuielile medii pentru un loc în cămin
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.88.08)

I. Informaţie de fond Cod
88
08

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 97,5 93,6 82,5 112,9 100,0 100,0

% r2 90,9 124,2 109,3 110,3 100,0 100,0

unităţi o1 642,2 600,8 495,5 559,5 559,5 559,5

unităţi o6 7 726,0 7 245,0 5 947,0 6 713,0 6 713,0 6 713,0

unităţi o7 7 706,0 7 210,0 5 947,0 6 713,0 6 713,0 6 713,0
unităţi o5 525,0 133,0 131,0 121,0 121,0 121,0

 mii lei e3 950,7 1 214,8 1 603,1 1 542,5 1 542,5 1 542,5

lei e11 1 088,2 889,8 1 023,2 1 170,4 1 170,4 1 170,4

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
6 109,8 7 599,5 8 095,3 8 927,8 8 927,8 8 927,8
3 850,6 5 107,8 814,0

2 259,2 2 491,7 7 281,3 8 927,8 8 927,8 8 927,8
8 927,8 8 927,8 8 927,8

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învăţământul public şi servicii de educaţie
Perfecţionarea cadrelor
Ministerul Sănătăţii
Învăţământ
Cursuri de perfecţionare a cadrelor

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

Numărul mediu de locuri ocupate în cămine

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Cheltuielile medii pentru pregătirea unui audient

Cheltuielile medii pentru un loc în cămin

de
 p

ro
du

s Numarul mediu de audienţi
Numarul mediu de audienţi înmatriculaţi pentru 
instruire
Numarul mediu de audienţi absolvenţi

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest program prevede instruirea profesională continuă a personalului medical mediu şi este realizat în Univeristatea de Stat 
de Medicină şi Farmaceutică "Nicolae Testemiţanu".

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numarul mediu de audienţi faţă de anul precedent 

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui audient 
faţă de anul precedent

Scopul Organizarea instruirii profesionale continue ţinînd cont de necesităţile sistemului sănătăţii, instituţiilor departamentale şi 
private

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Formarea adecvată şi performantă a personalului mediu existent în sistemul de sănătate prin sporirea numărului de audienţi în 
anul 2012 şi pe termen mediu cu 13 la sută faţă de nivelul aprobat pentru anul 2011

Denumirea programului
Denumirea subprogramului
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.90.05)

I. Informaţie de fond Cod
90
05

Denumirea autorităţii publice 128
10
11

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 73,1 47,8 47,6 47,6

% r2 79,2 46,2 56,3 57,1

% r3 73,8 74,4 71,2 69,3

unități o1 19,0 11,0 10,0 10,0
unități o2 7,0 12,0 11,0 11,0
unități o3 19,0 6,0 9,0 8,0
unități o4 5,0 7,0 7,0 6,0
unități o5 52,9 56,7 59,8 60,3
unități o6 18,8 19,5 24,2 26,7
unități o7 19 318,0 20 734,0 21 890,0 22 074,0
unități o8 6 888,0 7 130,0 8 838,0 9 754,0

lei e1 26 577,4 25 040,7 24 853,6 24 625,3

lei e2 1 905,6 1 908,1 2 087,7 2 142,4

Cota de înmatriculare a copiilor orfani din numărul total de 
copii căror li se acordă protecţie socială, admişi la studii.

Numărul mediu de copii orfanii
Numarul absolvenţilor  tutelarii
Numarul absolvenţilor orfani 
Numarul copiilor tutelarii inmatriculati la studii
Numarul copiilor orfani  inmatriculati la studii 

Cota copiilor orfani din numărul mediu total de copii căror li se 
acordă protecţie socială

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Crearea condiţiilor şi protecţiei sociale pentru copiii orfani şi tutelari din instituţiile de învăţămînt

Asigurarea anuală  întru-un an de studii  în mediu  a 36 elevi  şi a 35 studenţi orfani/tutelari cu alimentaţie, cu 
materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală, acordarea ajutorului material pentru 
îmbrăcăminte, încălţămînte şi inventar moale, ajutorului material la sfîrşitul anului de studii, îndemnizaţiei la 
absolvire, îndemnizaţiei pentru copii orfani şi tutela care nu primesc bursă de studii

Acest program prevede acordarea protecţiei sociale elevilor/studenţilor orfani şi celor aflaţi sub tutelă din instituţiile 
de învăţămînt subordonate Ministerului Sănătății.

Grupa principală

Cheltuielile efective anuale de asigurare a copiilor 
orfani/tutelari cu alimentaţie 

Cheltuielile medii anuale de asigurare socială pentru un copil 
orfan/tutelar

Numărul de zile în care copii tutelari  au fost asiguraţi cu hrană 
Numărul de zile în care copii orfani au fost asiguraţi cu hrană 
Numărul mediu de copii tutelarii

II. Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

Cod

Scopul:

Obiectivul

de
 re

zu
lta

t

Descrierea narativă:

Rata de absolvire a copiilor orfani din numărul total al 
absolvenţilor. căror li se acordă protecţie socială

de
 p

ro
du

s
de

 e
fic

ie
nţ
ă

Asigurarea şi asistenţa socială
Grupa funcţiei Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupuri

Denumirea programului Protecţia socială
Denumirea subprogramului Protecţia familiei şi a copiilor

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.90.05)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
2 071,0 1 908,1 1 908,1 1 908,1
2 071,0 1 908,1 1 908,1 1 908,1

1 908,1 1 908,1 1 908,1

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 128.90.11)

I. Informaţie de fond Cod
90
11

Denumirea autorităţii publice 128
Grupa principală 10
Grupa funcţiei 11

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 p

ro
du

s

unități o1 1 272,0 1 252,0 1 252,0

lei e1 7 500,0 7 500,0 7 500,0

lei e2 8 466,2 8 716,5 8 688,7

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
10 769,8 10 913,0 10 913,0
10 769,8 10 913,0 10 913,0
10 769,8 10 913,0 10 913,0

D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Numărul de tineri specialişti ce au beneficiat de 
înlesniri 

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Valoarea indemnizaţiei unice acordate tinerilor 

specialişti angajaţi 

Costul per specialist

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupuri

Scopul
Creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate prin recrutarea şi menţinerea cadrelor medicale în sistemul de 
sănătate

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                     

Promovarea politicilor orientate spre stoparea exodului de cadre din sistemul de sănătate şi asigurarea cu cadre medicale a 
instituţiilor medico-sanitare, în special în spaţiul rural 

B.1 Cheltuieli recurente

Descrierea narativă a programului/subprogramului Acest subprogram prevede activităţi de motivare a tinerilor specialişti şi dezvoltare a resurselor umane pentru sistemul de 
sănătate şi se realizează de către aparatul Ministerului Sănătăţii 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Denumirea programului Protecţia socială
Denumirea subprogramului Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Asigurarea şi asistenţa socială
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.85.04)

I. Informaţie de fond Cod
85
04

Denumirea autorităţii publice 129
Grupa principală 8
Grupa funcţiei 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

% r2 3,5 2,0 2,0 1,9

unitati o2 8 840,0 8 928,0 9 018,0 9 108,0 9 199,0 9 291,0

unitati o1 4 830,0 4 830,0 5 000,0 5 100,0 5 200,0 5 300,0
unitati o3 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0

lei e1 127,8 140,8 164,5 170,0 170,0 170,0

lei e2 36,6 56,3 37,1 39,8 39,4 39,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
561,1 663,5 862,5 790,4 868,0 1 007,7
523,6 555,7 710,2 625,1 702,7 842,4

625,1 702,7 842,4

37,5 107,8 152,3 165,3 165,3 165,3
165,3 165,3 165,3

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cultura, agrementul și sportul

Ministerul Educației

Promovarea valorilor culturale prin asigurarea respectarii drepturilor fundamentale referitor la libertatea de expresie si 
de creatie, accesul liber la cultura, participarea la viața culturală

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Sporirea numărului de participanți la acțiuni culturale cu 3% în 2014 fata de 2011, precum și a vizitatorilor instituției 
muzeistice cu circa 6 % în 2014 față de 2011

Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret
Activități în domeniul culturii

Scopul                       

Denumirea programului

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Cheltuieli medii per participant la măsuri culturale

Denumirea subprogramului Dezvoltare a culturii

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul include activitățile ce țin de susținerea de stat a Muzeului Pedagogic și Casei de Creație a Tineretului Studios 
din subordinea Ministerului Educației.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură Cod

de
 re

zu
lta

t Creșterea numărului de participanți la măsurile culturale 
desfășurate (față de anul precedent)
Creșterea numărului de vizitatori al instituției muzeistice 
(față de anul precedent)

de
 p

ro
du

s Numărul participanților la măsurile culturale desfășurate 

Numărul mediu de vizitatori al instituției muzeistice
Numărul măsurilor pentru tineret desfășurate

Cheltuieli medii per vizitator al instituției muzeistice

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.85.06)

I. Informaţie de fond Cod
85

06

Denumirea autorităţii publice 129

Grupa principală 8

Grupa funcţiei 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r1 0,6 0,6

de
 

pr
od

us

mii unitati o1 820,0 820,0 820,0 820,0 825,0 830,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

 lei e1 8,7 9,0 9,6 10,0 10,0 10,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
1 314,0 897,2 752,9 911,2 911,2 911,2
1 314,0 897,2 752,9 911,2 911,2 911,2

911,2 911,2 911,2

Denumirea programului

Denumirea subprogramului Sustinere a creației literare și presei

Scopul                       Promovarea valorilor culturale la copii

Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret

Presă periodică și edituri

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       Creșterea numărului abonaților la reviste pentru copii la nivel de 830 mii anual în 2014

Descrierea narativă a programului/subprogramului Subprogramul include activitățile ce țin de susținerea de stat a editării revistelor pentru copii

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură Cod

Cultura, agrementul și sportul

Ministerul Educației

Dinamica abonaților la reviste față  de anul precedent

Numărul abonaților

Cheltuieli medii pentru editarea unei reviste

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

100



Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.01)

I. Informaţie de fond Cod
88

01

Denumirea autorităţii publice 129

Grupa principala 6

Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1
100,0 101,0 106,0 135,5 100,0 100,0

% r2
45,0 109,4 72,4 157,1 100,0 100,0

%
r3

73 102,7 53,3 212,5 100,0 100,0
unități o1 71 71,7 76 103 103 103
unități o2 53 58 42 66 66 66

unități
o3

73 75 40 85 85 85
unități o4 892 1516 2072 2100 2100 2100
mii lei e1 66,2 79,7 76,6 91,5 107,4 111,8

unități
e2

1,03 1,05 0,53 0,83 0,83 0,83
unități e3 12,56 21,14 27,26 20,39 20,39 20,39

Eficientizarea managementului resurselor financiare, umane şi materiale în vederea realizării standardelor de 
evaluare şi acreditare în învăţământ, racordate la cadrul european.Scopul

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Asigurarea și dezvoltarea capacităților pentru planificarea reformelor în sector şi elaborarea politicilor strategice 
pe domenii prin sporirea pe termen mediu a numărului de persoane instruite din cadrul aparatului Ministerului 
Educaţiei cu circa 45 la sută fată de nivelul realizat în anul 2010

Programul dat are ca scop activităţile administrative şi de management la nivelul Ministerului Educaţiei, inclusiv 
de politică şi planificare, elaborare a bugetului, managementul resurselor, managementul activităţilor pedagogice şi
de relaţii cu alte ministere. Include aparatul Ministerului Educaţiei şi Agenţia de Evaluare şi Examinare.

Unitatea de 
măsură

Obiectivele (pe termen mediu şi inclusiv pentru şi inclusiv pentru 
anul pentru care se aprobă programul)

Descrierea narativă a programului/ subprogramului

II.  Indicatorii de performanţă

Organe administrative

Numărul de persoane instruite
Numărul de persone real incadrate 

Creşterea/reducerea numărului de acte legislative și  normative  
elaborate și aprobate  față de anul precedent

Numărul de avize examinate per angajat

Numărul de acte legislative  și normative  elaborate per angajat

Cheltuielile medii anuale pentru un angajat
Numărul de avize examinate

Cod

Creşterea/reducerea numărului de unități de personal real 
încadrați față de anul precedent

Numărul de acte legislative  și normative  elaborate și aprobate

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

de
 re

zu
lta

t
de

 p
ro

du
s

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Învăţământul public şi serviciile de educaţie

Elaborarea politicii şi managementului în domeniul învăţământului

Ministerul Educaţiei 

Învăţământ

Creşterea/reducerea numărului de persoane care au urmat 
cursuri de instruire față de anul precedent
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.01)

III. Bugetul programului/ subprogramului mii lei
4 697,5 5 712,2 5 825,1 9 423,7 11 063,8 11 511,7
4 548,4 5 712,2 5 382,1 8 980,7 10 620,8 11 068,7

8 980,7 10 620,8 11 068,7

149,1 443,0 443,0 443,0 443,0
443,0 443,0 443,0

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente

Total (A+B+C+D)

D. Proiecte finantate din surse externe

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.03)

I. Informaţie de fond Cod
88
03

Denumirea autorităţii publice 129
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 86,1 89,3 98,9 99,0 99,0 99,0

% r2 121,9 124,4 92,1 113,2 105,4 107,5

% r3 95,3 95,3 98,9 100,0 100,0 100,0

% r4 125,2 109,8 104,9 119,6 106,2 106,1

% r5 90,7 87,1 82,0 90,0 90,0 90,0

% r6 113,8 122,0 99,5 115,4 119,6 118,2

unit. o1 3 242,7 2 896,0 2 863,0 2 834,4 2 806,0 2 778,0

unit. o2 19 891,6 18 965,2 18 752,0 18 752,0 18 752,0 18 752,0

unit. o3 5 088,1 4 430,6 3 635,0 3 271,5 2 944,4 2 649,9

Denumirea programului Învățămîntul public și serviciile de educație

Programul cuprinde activitățile instituțiilor de învățămînt secundar general, instituțiilor de învățămînt secundar profesional și 
instituțiilor de învățămînt special.

Unitatea 
de măsură

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui copil din 
instituțiile de învățămînt special față de anul precedent

Cod

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev din 
gimnazii și licee față de anul precedent

II.  Indicatorii de performanţă

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învățămînt
Învățămînt secundar

Scopul Asigurarea dezvoltării de bază, integrării sociale și formării culturii generale, necesare pentru continuarea studiilor la 
următorul nivel

1. Reducerea numărului de copii din instituțiile de învățămînt special prin integrarea acestora în familii și servicii de 
alternativă cu 10% anual; 2. Eficientizarea  cheltuielilor gimnaziilor și liceelor prin majorarea raportului elev / personal non-
didactic cu 4,5 la sută în anul 2012 față de anul 2010; 3. Sporirea eficienței cheltuielilor instituțiilor de învățămînt secundar 
profesional prin majorarea raportului elev / personal non-didactic cu 6,6 la sută în anul 2012 față de anul 2010.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Denumirea subprogramului Învățămînt secundar
Ministerul Educației

Descrierea narativă a programului/subprogramului

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de elevi din instituțiile de învățămînt 
secundar profesional față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev din 
instituțiile de învățămînt secundar profesional față de 
anul precedent
Numărul mediu de copii din instituțiile de învățămînt 
special față de anul precedent

Numărul mediu de elevi din gimnazii și licee față de 
anul precedent

Numărul mediu de elevi din gimnazii și licee total

Numărul mediu de elevi din instituții de învățămînt 
secundar profesional total
Numărul mediu de copii din instituții de învățămînt 
special total

de
 re

zu
lta

t
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.03)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

Unitatea 
de măsură

CodII.  Indicatorii de performanţă
unit. o4 18 695,7 12 376,5 12 338,0 12 338,0 12 338,0 12 338,0
unit. o5 12 588,1 10 697,1 11 926,1 11 926,1 11 926,1 11 926,1

unit. e1 7,6 7,0 6,7 6,8 6,8 6,7

unit. e2 9,5 8,9 8,8 9,3 9,3 9,2

lei e3 11 458,1 14 250,9 13 124,8 14 854,8 15 664,0 16 836,2

unit. e4 6,1 6,3 6,6 6,6 6,6 6,6

unit. e5 9,2 9,1 9,6 9,7 9,7 9,7

lei e6 12 496,3 13 723,7 14 402,2 17 218,9 18 279,6 19 390,9

unit. e7 3,6 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4

unit. e8 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

lei e9 27 650,3 33 746,3 33 577,8 38 762,5 46 350,1 54 796,9

lei e10 275,1 337,8 297,8 343,4 343,4 343,4

lei e11 2 052,7 3 402,9 2 970,2 3 756,0 3 878,2 4 079,9

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
508 519,5 537 117,4 553 791,8 654 580,5 666 477,5 701 997,0
488 707,3 513 660,4 528 165,0 584 111,0 619 939,6 659 707,4

568 593,9 609 939,6 652 587,9
1 223,3 1 223,3 1 223,3

15 517,1 10 000,0 7 119,5
19 812,2 23 457,0 25 626,8 26 992,5 26 992,5 26 992,5

26 992,5 26 992,5 26 992,5

30 422,1 20 768,7 16 520,4
14 278,2

inclusiv transferuri catre fondurile speciale

Numărul mediu de bursieri
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine

Numărul copiilor din instituțiile de învățămînt special 
e la o unitate de personal de profil și pedagogic

Numărul copiilor din  instituțiile de învățămînt special 
la o unitate de personal auxiliar și de deservire

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numărul elevilor din gimnazii și licee la o unitate de 
personal de profil și pedagogic
Numărul elevilor din gimnazii și licee la o unitate de 
personal auxiliar și de deservire
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev în 
gimnazii și licee
Numărul elevilor din instituțiile de învățămînt 
secundar profesional e la o unitate de personal de 
profil și pedagogic
Numărul elevilor din  instituțiile de învățămînt 
secundar profesional la o unitate de personal auxiliar 
și de deservire
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev în  
instituțiile de învățămînt secundar profesional

A.1 Cheltuieli recurente

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui copil în  
instituțiile de învățămînt special

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Bursa medie a unui elev
Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în 
cămine

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.04)

I. Informaţie de fond Cod
88
04

Denumirea autorităţii publice 129
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 8

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 104,1 100,7 104,3 100,0 100,0 100,0

% r2 96,1 144,3 106,5 110,1 100,0 100,0

unitati o1 19 045,3 19 179,0 20 009,0 20 009,0 20 009,0 20 009,0

unitati o6 2 045,0 1 974,7 2 165,0 2 165,0 2 165,0 2 165,0

unitati o7 2 230,5 2 141,0 2 531,4 2 892,6 2 733,6 3 528,0

unitati o4 7 693,4 7 766,0 8 297,0 8 297,0 8 297,0 8 297,0

unitati o5 8 114,7 8 387,5 8 406,0 8 406,0 8 406,0 8 406,0

unitatate 
/post e1 9,0 8,7 8,0 8,0 7,9 7,6

unitate  /post e2 12,4 13,0 12,5 12,7 12,6 12,0

lei e10 367,3 406,8 370,9 383,7 383,6 383,6
lei e3 6 019,4 8 687,5 9 254,5 10 187,9 10 184,0 10 184,0

lei e11 2 479,1 2 846,1 2 831,7 2 941,0 2 934,6 2 934,6

Denumirea programului Învățămîntul public și servicii de educație 
Denumirea subprogramului Învățămîntulmediu de specialitate

Ministerul Educației

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învățămîntul
Învățămîntul mediu de specialitate

Scopul Pregărirea specialiștilor de înaltă calificare în diferite domenii

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Asigurarea accesului la studii medii de specialitate prin sporirea numărului mediu de elevi pe termen mediu cu 3,6 la sută faţă 
de nivelul atins în anul 2010. Asigurarea studenţilor cu locuri în cămine prin sporirea pînă în anul 2014 a numărului de locuri 
disponibile cu circa 1 %                                 

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest program include activitățile ce țin de funcționarea instituțiilor de învățămînt mediu de spedialitate stat din subordinea 
Ministerului Educației. De asemenea,  în acest program sunt incluse și activitățile ce țin de funcționarea căminelor din 
subordinea acestor instituții. 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul mediu de elevi față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev față 
de anul precedent

Cod

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de elevi
Numărul mediu de elevi înmatriculați pentru 
instruire

Numărul mediu de elevi absolvenți

Numărul mediu de bursieri

Numărul mediu de locuri ocupate în cămine

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numărul mediu a elevilor la o unitate de personal 
de profil și pedagogic
Numărul mediu de elevila o unitate de personal 
auxiliar și de deservire
Bursa medie a unui elev
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev

Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar 
în cămin
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.04)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
159 228,4 190 848,7 211 143,0 228 570,7 236 848,8 246 649,4
115 915,6 136 640,0 145 673,9 155 669,5 163 947,6 173 748,2

155 669,5 163 947,6 163 947,6

43 312,8 54 208,7 65 469,1 72 901,2 72 901,2 72 901,2
72 901,2 72 901,2 72 901,2B.1 Cheltuieli recurente

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.05)

I. Informaţie de fond Cod
88
05

Denumirea autorităţii publice 129
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 95,7 118,2 109,5 99,0 98,5 98,7

% r2 116,7 95,0 99,7 106,3 113,2 105,7

unitati o1 73 754,2 70 052,4 76 741,0 75 947,0 74 833,0 73 827,0

unitati o6 6 414,3 6 174,6 5 837,7 5 837,7 5 837,7 5 837,7

unitati o7 8 172,7 9 482,5 6 711,6 6 711,6 6 711,6 6 711,6

unitati o4 14 715,2 14 071,7 14 590,0 14 590,0 14 590,0 14 590,0

unitati o5 14 260,5 14 686,2 15 172,0 15 172,0 15 172,0 15 172,0

unitatate 
/post e1 13,5 14,2 15,1 15,6 15,6 15,4

unitate /post e2 15,4 14,6 15,6 15,4 15,2 15,0

Denumirea programului Învățămîntul public și servicii de educație 
Denumirea subprogramului Învățămîntul superior

Ministerul Educației

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învățămîntul
Învățămîntul superior

Scopul Pregărirea specialiștilor de înaltă calificare în diferite domenii

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                      

Sporirea calității serviciilor educaționale prin creşterea, către anul 2012, a ratei student/personal de profil şi pedagogic şi 
student/personal auxiliar şi de deservire cu 1,4 şi, respectiv 0,8 p.p. faţă de nivelul atins în anul 2010.                                            
Asigurarea studenţilor cu locuri în cămine prin sporirea pînă în anul 2014 a numărului de locuri disponibile cu circa 3 %.            

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest program include activitățile ce țin de funcționarea instituțiilor de învățămînt superior de stat din subordinea Ministerului 
Educației. De asemenea,  în acest program sunt incluse și activitățile ce țin de funcționarea căminelor din subordinea acestor 
instituții 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul mediu de studenți față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student 
față de anul precedent

Cod

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de studenți

Numărul mediu de studenti înmatriculați pentru 
instruire

Numărul mediu de studenti absolvenți

Numărul mediu de bursieri

Numărul mediu de locuri ocupate în cămine

ci
en
ţă

Numărul mediu a studenților la o unitate de 
personal de profil și pedagogic

Numărul mediu de studenți la o unitate de personal 
auxiliar și de deservire
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.05)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură Cod

lei e10 560,1 591,7 542,6 575,4 575,4 575,4

lei e3 6 943,9 8 208,0 8 183,7 8 699,5 9 851,7 10 408,8

lei e11 2 404,0 2 607,9 2 667,2 2 840,7 2 878,3 2 878,3

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
570 937,9 639 155,1 675 847,3 703 800,8 737 231,1 768 446,4
277 559,3 319 519,2 329 878,1 355 284,3 378 714,6 409 929,9

355 284,3 378 714,6 409 929,9

293 378,6 319 635,9 345 969,2 348 516,5 358 516,5 358 516,5
348 516,5 358 516,5 358 516,5

de
 e

fic Bursa medie a unui student

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student

Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în 
cămin

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.06)

I. Informaţie de fond Cod
88
06

Denumirea autorităţii publice 129
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 6,8 118,4 123,9 100,0 100,0 100,0

% r2 266,0 105,9 84,1 100,4 100,0 100,0

unități o1 117,2 138,8 172,0 172,0 172,0 172,0

unitati o6 26,7 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6

unități o7 9,0 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3
unitati o4 34,0 58,4 86,0 86,0 86,0 86,0

lei e10 226,5 601,7 482,2 482,2 482,2 482,2

lei e3 4 873,7 5 160,7 4 337,8 4 353,5 4 353,5 4 353,5

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
571,3 716,3 746,1 748,8 748,8 748,8
480,9 517,2 517,9 520,6 520,6 520,6

520,6 520,6 520,6

90,4 199,1 228,2 228,2 228,2 228,2
228,2 228,2 228,2

Denumirea programului Învățămîntul public și servicii de educație 
Denumirea subprogramului Învățămîntul postuniversitar

Ministerul Educației

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învățămîntul
Învățămîntul postuniversitar

Scopul Asigurarea accesului la servicii educaţionale în scopul pregătirii specialiştilor de performanţă. 
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                     

Sporirea numărului mediu de masteranzi pentru anul 2012, la fel ca şi pe termen mediu, cu circa 5 la sută faţă de nivelul atins în 
anul 2010

Descrierea narativă a programului/subprogramului
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.285 din 24 martie 1997, învățămîntul posuniversitar specializat se organizează în 
instituțiile de învățămînt superior universitar și în instituțiile de cercetări științifice în care sunt create condiții pentru pregătirea 
teoretică și specială a cadrelor știinșifice și didactice.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul  mediu  de masteranzi faţă de anul 
precedent
Cheltuieli medii pentru pregătirea unui  
masterant faţă de anul precedent

Cod

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de masteranzi
Numărul mediu de masteranzi  înmatriculați 
pentru instruire
Numărul mediu de masteranzi absolvenți
Numărul mediu de bursieri

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Bursa medie a unui masterant

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui 
masterant

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

D. Proiecte finantate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.08)

I. Informaţie de fond Cod
88
08

Denumirea autorităţii publice 129
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 112,5 104,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% r2 109,8 123,8 138,5 89,7 100,0 100,0

unități o1 421,6 438,4 438,4 438,4 438,4 438,4

unități o5 239,7 222,9 236,0 287,4 287,4 287,4

lei e3 15 055,0 18 641,9 25 827,1 23 177,7 23 177,7 23 177,7

lei e11 4 337,1 5 070,9 4 361,0 4 076,5 4 076,5 4 076,5

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
7 405,0 9 278,9 12 351,8 11 332,7 11 332,7 11 332,7
5 455,5 6 672,8 2 024,2

1 949,6 2 606,1 10 327,6 11 332,7 11 332,7 11 332,7
11 332,7 11 332,7 11 332,7

Denumirea programului Învățămîntul public și servicii de educație 
Denumirea subprogramului Perfecționare a cadrelor

Ministerul Educației

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învățămîntul
Perfecționare a cadrelor

Scopul Formarea profesională continuă, dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale a cadrelor din complexul educațional 
conform planului aprobat de către Ministerul Educației

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                   

Menţinerea numărului mediu al audienților instruiți, pe termen mediu, la nivelul aprobat pentru anul 2011. Asigurarea 
audienţilor cu locuri în cămine prin sporirea către anul 2014 a numărului de locuri acordate cu  circa 30 la sută faţă de nivelul 
atins în anul 2010.

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest program are ca scop finanțarea procesului de instruire și perfecționare continuă a cadrelor complexului educațional 
realizat de către Institutul de Științe ale Educației și 8 instituții de învățămînt superior

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul  mediu  de audienţi faţă de anul 
precedent
Cheltuieli medii pentru pregătirea unui audient 
faţă de anul precedent

Cod

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de audienţi

Numărul mediu de locuri  ocupate în cămine

de
 e

fic
ie

nţ
ă Cheltuielile medii pentru pregătirea unui 

audient

Cheltuielile medii pentru un loc în cămin

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.88.09)

I. Informaţie de fond Cod
88
09

Denumirea autorităţii publice 129
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 7

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 115,9 150,3 131,4 103,3 103,2 103,1

% r2 42,3 93,6 91,0 167,0 75,0 103,6

de
 

pr
od

us

unit. o1 1 540,0 2 315,0 3 043,0 3 143,0 3 243,0 3 343,0

unit. e1 21,6 15,9 20,6 21,3 22,0 22,7

unit. e2 18,8 25,4 33,4 34,5 35,6 36,7

lei e3 5 666,6 5 303,5 4 826,7 8 061,1 6 044,3 6 261,9

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
16 199,3 19 498,3 23 452,4 43 838,8 36 330,1 38 075,2
14 712,2 18 062,2 22 121,0 42 864,3 35 355,6 37 100,7

34 072,6 35 355,6 37 100,7
8 791,7

1 487,1 1 436,1 1 331,4 974,5 974,5 974,5
974,5 974,5 974,5

Denumirea programului Învățămîntul public și serviciile de educație
Denumirea subprogramului Învățămînt secundar

Ministerul Educației

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Învățămînt
Instituții și activități în domeniul învățămîntului neatribuite la alte grupe

Scopul Asigurarea accesului la educația extrașcolară de calitate 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                     

1. Sporirea accesului elevilor la educația extrașcolară prin majorarea înrolării cu 100 de elevi anual 2. Creșterea eficienței 
cheltuielilor instituțiilor extrașcolare prin majorarea raportului elev / personal didactic cu 2,1 unități și a raportului elev / personal 
non-didactic cu 3,3 unități către anul 2014

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul cuprinde activitățile instituțiilor extrașcolare, care au menirea să dezvolte aptitudinile și capacitățile individuale, să 
satisfacă diversele interese și opțiuni ale copiilor.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Numărul mediu de elevi față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev 
față de anul precedent

Cod

Numărul mediu de elevi

de
 e

fic
ie

nţ
ă Numărul elevilor la o unitate de personal de 

profil și pedagogic
Numărul elevilor la o unitate de personal auxiliar 
și de deservire
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev 

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.90.05)

A. Informaţie de fond
90
05

Denumirea autorităţii publice 129
Grupa principală 10

Grupa funcţiei 11

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 0,6 0,7 0,7 0,7

% r2 5,1 5,1 5,1 5,1

% r3 4,6 5,4 5,4 5,4

% r4 0,8 0,9 1,0 1,1

% r5 0,1 0,1 0,1 0,1

% r6 0,5 0,5 0,5 0,5

% r7 2,5 6,0 6,0 6,0

Protecţia socială
Protecţia familiei şi a copiilor
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
Asigurarea şi asistenţa socială

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupuri

Scopul Crearea condiţiilor şi protecţiei sociale pentru copiii orfani şi tutelari din instituţiile de învăţămînt

Obiectivul
Asigurarea în mediu a 1135 copii orfani/tutelari cu alimentaţie, cu materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de 
igienă personală, acordarea ajutorului material pentru îmbrăcăminte, încălţămînte şi inventar moale, ajutorului material la 
sfîrşitul anului de studii, îndemnizaţiei loa absolvire, îndemnizaţiei pentru cei care nu primesc bursă de studii

Unitatea de 
măsură

Cota de înmatriculare a copiilor orfani şi sub tutelă faţă de 
numărul total de elevi  ai școlilor profesionale, admişi la studii

Cota de înmatriculare a copiilor orfani şi sub tutelă faţă de 
numărul total de elevi ai liceelor profesionale, admişi la studii

Propunerile de buget pe anul 2012 fundamentate pe programe şi performanţă

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Cota de înmatriculare a copiilor orfani şi sub tutelă faţă de 
numărul total de elevi ai şcolilor de meserii, admişi la studii

Cota de înmatriculare a copiilor orfani şi sub tutelă faţă de 
numărul total de elevi ai colegiilor, admişi la studii

II. Indicatorii de performanţă

Descrierea narativă Acest program prevede acordarea protecţiei sociale elevilor/studenţilor orfani şi celor aflaţi sub tutelă din 
instituţiile de învăţămînt subordonate Ministerului Educaţiei

Cod

ta
t

Cota de înmatriculare a copiilor orfani şi sub tutelă faţă de 
numărul total de studenţi ai ai instituţiilor de învăţămînt superior, 
admişi la studii
Rata de absolvire a copiilor orfani şi sub tutelă din numărul total al 
absolvenţilor din școlile profesionale, căror li se acordă protecţie 
socială
Rata de absolvire a copiilor orfani şi sub tutelă din numărul total al 
absolvenţilor din liceele profesionale căror li se acordă protecţie 
socială
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.90.05)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

Unitatea de 
măsurăII. Indicatorii de performanţă Cod

% r8 5,7 5,7 5,7 5,7

% r9 0,6 0,7 0,8 0,9

% r10 0,1 0,1

% r11 0,8 0,8 0,8 0,8

% r12 4,0 4,0 4,0 4,0

% r13 4,6 5,3 5,3 5,3

% r14 3,0 3,1 3,2 3,3

% r15 2,0 2,1 2,2 2,3

unități o1 284,0 297,0 297,0 297,0

unități o2 131,0 153,0 153,0 153,0

unități o3 23,0 22,0 22,0 22,0

unități o4 23,0 23,0 23,0 23,0

unități o5 61,0 72,0 72,0 72,0
unități o6 18,0 19,0 19,0 19,0

unități o9 2,0 4,0 4,0 4,0

unități 10,0 1,0 3,0 3,0 3,0

unități 27,0 154,0 158,0 158,0 158,0
unități o28 144,0 148,0 148,0 148,0

Numarul copiilor tutelarii inmatriculati la studii  în şcoli de meserii

Cota copiilor orfani şi sub tutelă din numărul mediu total de copii 
ai instituţiilor de învăţămînt superiori căror li se acordă protecţie 
Numarul copiilor orfanii inmatriculati la studii de școli  
profesionale 
Numarul copiilor tutelarii inmatriculati la studii de școli  
profesionale 
Numarul copiilor orfanii inmatriculati la studii în licee 
profesionale

Numarul copiilor tutelarii inmatriculati la studii în licee 
profesionale

Numarul copiilor orfanii inmatriculati la studii   în şcoli de meserii

Rata de absolvire a copiilor orfani şi sub tutelă din numărul total al 
absolvenţilor din colegii căror li se acordă protecţie socială

Rata de absolvire a copiilor orfani şi sub tutelă din numărul total al 
absolvenţilor din instituţiile de învăţămînt superior căror li se 
acordă protecţie socială
Cota copiilor orfani şi sub tutelă din numărul mediu total de copii 
în instituţiile de invăţămînt secundar profesional, căror li se acordă 
protecţie socială
Cota copiilor orfani şi sub tutelă din numărul mediu total de copii 
ai liceelor profesionale căror li se acordă protecţie socială
Cota copiilor orfani şi sub tutelă din numărul mediu total de copii 
ai şcolilor de meserii căror li se acordă protecţie socială
Cota copiilor orfani şi sub tutelă din numărul mediu total de copii 
ai colegiilor căror li se acordă protecţie socială

Numarul copiilor orfanii inmatriculati la studii   în instituţii de 
învăţămînt superior 
Numarul copiilor tutelarii inmatriculati la studii  în instituţii de 
învăţămînt superior 
Numărul mediu de copii orfani  în colegii 
Numărul mediu de copii tutelari  în colegii 

de
 re

zu
l

de
 p

ro
du

s

Rata de absolvire a copiilor orfani şi sub tutelă din numărul total al 
absolvenţilor din şcolile de meserii căror li se acordă protecţie 
socială
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.90.05)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

Unitatea de 
măsurăII. Indicatorii de performanţă Cod

unități o29 274,0 278,0 276,0 276,0

unități o30 33,0 35,0 35,0 35,0

lei e1 74 131,2 74 768,5 74 768,5 74 768,5

lei e2 943 817,1 1 012 109,8 1 012 109,8 1 012 109,8

lei e3 595 330,8 638 407,7 638 407,7 638 407,7

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
38 696,5 34 626,5 34 626,5 34 626,5
38 696,5 34 626,5 34 626,5 34 626,5

34 626,5 34 626,5 34 626,5

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Numărul mediu de copii orfani în instituţii de învăţămînt superior

Numărul mediu de copii tutelari în instituţii de învăţămînt superior

Cheltuielile medii anuale de asigurare socială pentru copii 
orfan/tutelar în şcoli  profesionale 
Cheltuielile medii anuale de asigurare socială pentru  copii 
orfan/tutelar în licee profesionale

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

Cheltuielile medii anuale de asigurare socială pentru  copii 
orfan/tutelar în şcoli de meserii profesionale

de
 e

fic
ie

nţ
a
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 129.90.11)

I. Informaţie de fond Cod
90

11

Denumirea autorităţii publice 129

Grupa principală 10

Grupa funcţiei 11

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

pr
od

us

persoane o1 1 123,0 1 123,0 1 123,0

lei e1 29 500,0 29 500,0 29 500,0

lei e2 9 395,5 9 851,7 10 408,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
9 070,0 9 070,0 9 070,0
9 070,0 9 070,0 9 070,0
9 070,0 9 070,0 9 070,0

Denumirea programului Protecţia socială

Denumirea subprogramului Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Asigurarea şi asistenţa socială

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupuri

Scopul Creşterea accesului populaţiei la educaţie de calitate.  

Obiectivele
Menţinerea cadrelor didactice în sistemul de învăţămînt prin acordarea  indemnizaţiei unice pentru circa 1123 tineri 
specialiști anual.                     

Descrierea narativă a programului/subprogramului Acest subprogram prevede activităţi de motivare a tinerilor specialişti,  în special în spaţiul rural, şi dezvoltare a 
resurselor umane pentru sistemul de învăţămînt şi se realizează de către aparatul Ministerului Educaţiei.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Numărul tinerilor specialişti  -  beneficiari de înlesniri 

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Valoarea mediea indemnizaţiei unice acordate tinerilor 

specialişti angajaţi 

Costul per specialist

Cod

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativă (continuare 130.85.01)

I. Informaţie de fond
Cod
85
01

Denumirea autorităţii publice 130
Grupa principală 8

Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 42,1 78,9 81,6 86,8 84,2 81,6

unitati r2 -17,0 -5,0 0,0 0,0 0,0

unitati o1 16 30 31 33 32 31

unitati o2 32 15 10 10 10 10

mii lei e1 73,7 82,8 72,2 89,0 111,6 117,6

mii lei e2 103,2 126,4 108,0 136,8 161,0 170,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
3 317,1 3 724,0 2 960,7 3 681,7 4 601,7 4 847,5
2 763,6 3 209,8 2 830,7 3 551,7 4 471,7 4 717,5

3 551,7 4 471,7 4 717,5

553,5 514,2 130,0 130,0 130,0 130,0
130,0 130,0 130,0

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cultura, agrementul și sportul

Ministerul Culturii
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret

Organe administrative

Cod

Scopul                       Asigurarea unui sistem managerial adecvat în ramură

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente

de
 re

zu
lta

t Ponderea angajaților instruiți din total angajați 

Creșterea numărului de acte legislative/ normative 
elaborate comparativ cu anul precedent

de
 p

ro
du

s Numarul angajaților care au urmat cursuri de 
perfecționare

Numarul actelor legislative si normative elaborate

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

Elaborare a politicii si management în domeniul culturii, agrementului și sportului

Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui angajat

Cheltuieli medii anuale pentru perfecționarea unui 
angajat

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Dezvoltarea capacităților pentru planificarea și monitorizarea politicilor în sector, prin instruirea anuală a circa 30 de 
angajați

Descrierea narativă a programului/subprogramului Îmbunătățirea managementului în domeniul culturii

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.85.04)

I. Informaţie de fond Cod
85
04

Denumirea autorităţii publice 130
Grupa principală 8
Grupa funcţiei 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unitati r2 83,1 234,0 -42,0 -61,0 -50,0 -50,0

unitati r3 91,7 5,0 53,2 -0,1 -1,0 -1,0

unitati r4 25,2 322,0 9,0 -16,0 -10,0 -10,0

% r5 0,1 0,3 0,3 0,3

% r6 0,1
unitati o5 2 119,0 2 353,0 2 311,0 2 250,0 2 200,0 2 150,0

mii unitati o7 479,9 484,9 538,1 538,0 537,0 536,0
unitati o2 125,0 447,0 456,0 440,0 430,0 420,0

mii unitati o1 3 665,3 3 667,1 3 670,1 3 680,0 3 690,0 3 700,0
mii unitati o10 39 141,7 39 194,7 39 204,7 39 205,0 39 205,0 39 205,0

mii lei e2 5,3 5,1 5,2 5,1 5,0 4,9

mii lei e3 16,0 1,0 2,2 2,3 2,4 2,5

 lei e6 565,0 614,0 620,0 680,0 690,0 700,0

 lei e7 123,0 102,0 83,0 84,0 86,0 90,0

Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor

Cheltuieli medii pentru deservirea unui vizitator

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cultura, agrementul și sportul

Ministerul Culturii
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret
Activități în domeniul culturii

Cod

Creșterea numărului de turnee comparativ cu anul 
precedent 
Sporirea fondului de carte al instituțiilor bibliotecare 
comparativ cu anul precedent
Sporirea fondului muzeistic cu anul precedent

de
 p

ro
du

s

Numarul de spectacole
Numarul de spectatori
Numărul de turnee
Fondul de carte al insituțiilor bibliotecare
Fondul muzeistic

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Sustinerea activității bibliotecilor publice, caselor de cultura, teatrelor, organuzatiilor concertistice, asociatiilor obstesti, 
desfasurarea actiunilor culturale, asigurînd astfel  respectarea drepturilor fundamentale referitor la libertatea de expresie 
si de creatie, accesul liber la cultura, participarea la viața culturală.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Cheltuielile medii pentru realizarea unui spectacol

Costul mediu unui turneu

de
 re

zu
lta

t

Creșterea numărului  de spectacole comparativ cu anul 
precedent

Creșterea numarul de spectatori comparativ cu anul 
precedent

Scopul                       Promovarea valorilor culturale 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului Dezvoltare a culturii

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       Crearea condiţiilor de acces pentru populaţie la valorile culturale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.85.04)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
122 093,4 103 878,8 115 682,5 130 244,6 130 729,3 141 669,2

109 473,4 97 637,1 110 783,4 125 190,1 125 674,8 136 614,7
113 861,9 117 471,7 123 593,2

11 328,2 8 203,1 13 021,5
12 620,0 6 241,7 4 899,1 5 054,5 5 054,5 5 054,5

5 054,5 5 054,5 5 054,5

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.85.05)

I. Informaţie de fond Cod
85
05

Denumirea autorităţii publice 130
Grupa principala 8
Grupa funcţiei 6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r1 12,0 14,0 16,0

unități o1 625,0 728,0 833,0

unități o2 80,0 80,0 80,0

unități o3 400,0 400,0 400,0
unități o4 600,0 600,0 600,0

unități o5 100,0 100,0 100,0

III. Bugetul programului /subprogramului: mii lei
1 588,8 1 584,4 1 664,4
1 588,8 1 584,4 1 664,4
1 588,8 1 584,4 1 664,4

D. Proiecte finantate din surse externe

Cultura, agrement și sport
Protejare a patrimoniului cultural național
Ministerul Culturii
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret
Instituții și activități în domeniul culturii, artei și sportului, neatribuite la alte grupe

Scopul

Numărul obiectelor inspectate

Ponderea obiectelor inspectate din numărul total existent în 
Registrul monumentelor protejate de stat (5206)

Proiecte examinate de includere a siturilor arheologice în 
registru 

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

A.2 Investitii capitale

Programul include acțiunile ce țin de monitorizarea situației din domeniul patrimoniului cultural al RM,  
respectării normelor din domeniu în vigoare și a implementării documentelor UNESCO si a CE ratificate de 
Republica Moldova la compartimentul ”Protecție, conservare și punere în valoare a monumentelor”

Unitatea 
de măsură

Obiectivele (pe termen mediu şi inclusiv pentru şi inclusiv pentru 
anul pentru care se aprobă programul)

Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural naţional

Situri arheologice documentate și inventariate

Numărul obiectelor culturale propuse spre includere  în 
Registrul monumentelor protejate de stat

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente

Total (A+B+C+D)

1. Creșterea ponderii monumentelor istorice inspectate din totalul existent în Registrul monumentelor protejate de 
stat la nivel de 16 % către anul 2014  2. Documentarea și inventarierea a circa 400 siturilor arhiologice anual

Inspecții arheologice

Cod

Descrierea narativă a programului/ subprogramului

II. Indicatorii de performanţă

de
 p

ro
du

s
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.85.06)

I. Informaţie de fond
Cod
85
06

Denumirea autorităţii publice 130
Grupa principală 8
Grupa funcţiei 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

titluri o1 12 12 12 12 12 12

titluri o2 4 20 27 47 47 47

mii lei e1 82,1 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6

mii lei e2 262,5 37,5 38,9 235,1 235,1 235,1

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
2 035,0 1 297,2 1 597,5 11 597,5 11 597,5 11 597,5
2 035,0 1 297,2 1 597,5 11 597,5 11 597,5 11 597,5

11 597,5 11 597,5 11 597,5

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cultura, agrementul și sportul

Ministerul Culturii
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret
Presă periodică și edituri

Cod

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Creșterea numărului titlurilor de carte editate la comanda de stat în scopul completării fondurilor de carte a bibliotecilor 
publice/școlare la nivel de 74,1 % în 2012 față de 2011

Descrierea narativă a programului/subprogramului Subprogramul include acțiunile ce țin de editarea, la comanda de stat, a literaturii destinate bibliotecilor publice și școlare

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 

pr
od

us Numărul titlurilor de revistă editate

Numărul titlurilor de carte editate

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Cheltuieli medii pentru editarea unui titlu de 

revistă

Cheltuieli medii pentru editarea unui titlu de carte

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Scopul                       Asigurarea accesului populației la cultura scrisă si stimularea lecturii publice

Denumirea programului
Denumirea subprogramului Sustinere a creației literare și presei
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.88.03)

I. Informaţie de fond Cod
88
03

Denumirea autorităţii publice 130
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 99,9 100,3 100,8 100,8 100,8 100,8

% r2 111,1 120,0 110,8 106,5 104,3 104,3

unitati o1 718,0 720,0 726,0 732,1 738,2 744,3

unitati o4 243,0 167,0 287,0 239,5 239,5 239,5

unitati e1 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2

unitati e2 6,5 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4

lei e3 20 170,9 24 214,3 26 833,6 28 569,9 29 801,1 31 083,6

lei e10 375,9 396,4 316,5 316,5 316,5 316,5

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul mediu de elevi față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev față de 
anul precedent

Învățămînt secundar

Scopul
Asigurarea dezvoltării de bază, integrării sociale și formării culturii generale, necesare pentru continuarea studiilor la 
următorul nivel

de
 p

ro
du

s Numărul mediu de elevi

Numărul mediu de bursieri

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și 
pedagogic

Numărul elevilor la o unitate de personal auxiliar și de 
deservire

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev 

Bursa medie a unui elev

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

1. Sporirea accesului elevilor la educația liceală cu profil artistic prin majorarea contingentului cu 18 elevi către anul 
2014; 2. Creșterea eficienței cheltuielilor liceelor-internat republicane cu profil artistic prin majorarea raportului elev / 
personal didactic cu 10,3 la sută și a raportului elev / personal non-didactic cu 2,7 la sută către anul 2014.

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul cuprinde activitățile liceelor-internat republicane cu profil artistic: Liceul-internat republican de muzică 
”C.Porumbescu”, Liceul-internat republican de muzică ”S.Rahmaninov” și Liceul-internat republican de arte plastice 
”I.Vieru”

Ministerul Culturii

Denumirea programului Învățămîntul public și serviciile de educație
Denumirea subprogramului Învățămînt secundar

Învățămînt
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.88.03)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
14 482,7 17 434,3 19 481,2 20 914,6 21 997,7 23 135,6
14 126,2 17 072,3 19 080,1 20 513,5 21 596,6 22 734,5

20 513,5 21 596,6 22 734,5

356,5 362,0 401,1 401,1 401,1 401,1
401,1 401,1 401,1

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.88.04)

I. Informaţie de fond Cod
88
04

Denumirea autorităţii publice 130
Grupa principala 6
Grupa funcţiei 8

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100,0 94,1 93,7 93,3 100,0 100,0

% r2 96,7 135,5 118,9 122,5 106,5 105,6

unitati o1 1 212,0 1 140,5 1 069,0 997,5 997,5 997,5
unitati o6 397,0 375,0 375,0 372,0 372,0 372,0
unitati o7 219,0 393,0 393,0 393,0 393,0 393,0
unitati o4 545,0 566,0 705,0 705,0 705,0 705,0
unitati o5 384,0 502,0 480,0 480,0 480,0 480,0

un/post e1 2.3 2.5 2.6 2.3 2.3 2.3

un/post e2 5,7 5,4 9,3 8,6 8,6 8,6

lei e10 279,9 496,1 320,7 435,0 435,0 435,0
mii lei e3 18 016,6 24 412,5 29 026,3 35 553,3 37 824,5 39 932,3

lei e11 3 287,5 4 250,0 5 326,0 5 337,7 5 321,2 5 321,2

Denumirea programului Învățămîntul public și servicii de educație
Învăţămţntul mediu de specialitate
Ministerul Culturii
Învăţământ
Învăţămţntul mediu de specialitate

Descrierea narativă a programului/ subprogramului
Asigurarea pregătirii cadrelor pentru domeniul artei muzicale, coregrafice, artelor plastice pentru instituţiile de 
cultură şi arta instrumentelor muzicale, coregrafice, artelor plastice, instituţii de îmvăţământ artistic mediu de 
specialitate. Realizarea acestui program se efectuează de către 5 colegii de specialitate.

Cod

Nr.mediu de locuri ocupate in camine

Nr.mediu de elevi absolventi 
Nr.mediu de elevi inmatriculati pu instruire
Nr. mediu de elevi

Nr.mediu a elevilor la o unitate de personal aux.si de deservire

Cheltuielile medii pu intretinerea unui locatar in camin

Nr.mediu de bursieri

de
 

re
zu

lta
t

de
 p

ro
du

s
de

 e
fic

ie
nţ
ă

Cheltuielile medii pu pregatirea unui elev fata de anul precedent 

Nr.mediu a elevilor la o unitate de personal de profil si 
pedagogic

II. Indicatorii de performanţă

Cheltuielile medii pu pregatirea unui elev
Bursa medie  a unui elev

Nr.mediu de elevi fata de anul precedent

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea subprogramului

Scopul:

Obiectivele (pe termen mediu şi inclusiv pentru şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)

1. Eficientizarea cheltuielilor în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate prin sporirea pe termen mediu a 
ratei elev/personal auxiliar şi de deservire cu circa 60 la sută faţă de 2010                                                             2. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de stimulare a elevilor prin majorarea numărului bursierilor cu 25 la sută faţă de nivelul 
atins în anul 2010

Unitatea 
de măsură

Pregătirea fundamentală a specialistilor de înaltă calificare în domeniul culturii şi artelor şi asigurarea accesului 
copiilor dotaţi la educaţia calitativă de bază
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.88.04)

III. Bugetul programului /subprogramului: mii lei

28 640,8 32 900,1 35 908,9 38 026,5 40 284,1 42 386,7

26 351,3 29 812,9 32 287,3 34 689,4 36 642,1 38 744,7
34 689,4 36 642,1 38 744,7

2 289,5 3 087,2 3 621,6 3 337,1 3 642,0 3 642,0
3 337,1 3 642,0 3 642,0

D. Proiecte finantate din surse externe
C. Fonduri speciale

B.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

Total (A+B+C+D)

A.2 Investitii capitale

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.88.05)

I. Informaţie de fond Cod

88

05

Denumirea autorităţii publice 130

Grupa principala 6

Grupa funcţiei 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100,9 97,4 94,8 94,5 95,1 94,8

% r2 179,7 113,9 120,6 110,1 110,1 105,5

unitati o1 1 091,0 1 062,8 1 007,2 951,5 904,5 857,5
unitati o6 332,0 355,0 340,0 340,0 366,0 366,0
unitati o7 244,0 293,0 338,0 338,0 338,0 338,0
unitati o4 514,0 503,0 606,0 683,0 683,0 683,0

unitati o5 685,0 688,0 752,0 752,0 752,0 752,0

un/post e1 2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7

un/post e2 6,3 6,1 5,7 5,5 5,2 5,0

lei e10 575,0 685,0 582,5 629,0 629,0 629,0
mii lei e3 25 847,5 29 435,2 35 490,4 41 035,8 45 187,3 47 664,0

lei e11 3 174,6 4 329,2 3 161,0 4 440,2 3 960,7 3 960,7

Pregatirea fundamentala a specialistilor de inalta calificare in domeniul culturii si artelor si asigurarea accesului copiilor 
supradotati la educatia artistica calitativa de baza

Obiectivele (pe termen mediu şi inclusiv pentru şi inclusiv 
pentru anul pentru care se aprobă programul)

Asigurarea cu cadre calificate în domeniul artei muzicale, coregrafice, artelor plastice, teatrale, culturologie, business si 
administrare, management in cultura prin sporirea numărului de absolvenţi cu studii superioare în anul 2012 şi pe termen 
mediu cu 15 la sută faţă de nivelul realizat în anul 2010

Descrierea narativă a programului/ subprogramului Programul include activitatea Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice

II. Indicatorii de performanţă Cod

Scopul:

Denumirea programului Învățămîntul public și servicii de educație

Învăţământul superior

Ministerul Culturii

Învăţământ

Învăţământul superior

Nr.mediu de studenți absolventi 
Nr.mediu de studenți  inmatriculati pu instruire
Nr. mediu destudenti 

Cheltuielile medii pentru pregatirea unui student fata de 
anul precedent 

Nr.mediu de studenți  fata de anul precedent

Nr.mediu de bursieri

Cheltuielile medii pu intretinerea unui locatar in camin

Cheltuielile medii pu pregatirea unui student
Bursa medie  a unui student

Nr.mediu a studenților la o unitate de personal aux.si de 
deservire

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014

Denumirea subprogramului

de
 re

zu
lta

t
de

 p
ro

du
s

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Unitatea 
de măsură

Nr.mediu a studenților  la o unitate de personal de profil 
si pedagogic

Nr.mediu de locuri ocupate in camine, total
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.88.05)

III. Bugetul programului /subprogramului: mii lei
30 374,3 36 632,5 38 147,3 42 084,6 43 903,6 45 671,6
26 254,8 31 962,0 32 718,8 34 871,4 36 690,4 38 458,4

34 871,4 36 690,4 38 458,4

4 119,5 4 670,5 5 428,5 7 213,2 7 213,2 7 213,2
7 213,2 7 213,2 7 213,2

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.90.05)

I. Informaţie de fond Cod
90

05

Denumirea institutiei 130

Grupa principală 10

Grupa funcţiei 11

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 57,0 72,7 72,7 72,7

% r2 75,0 75,0 75,0 75,0

% r3 66,3 66,3 66,3 66,3

unități o1 4,0 8,0 8,0 8,0
unități o2 3,0 3,0 3,0 3,0
unități o3 3,0 3,0 3,0 3,0

unități o4 1,0 1,0 1,0 1,0

unități o5 16,0 16,0 16,0 16,0

unități o6 8,1 8,1 8,1 8,1

zi/unitatea o7 5 846,0 5 846,0 5 846,0 5 846,0

zi/unitatea o8 2 966,0 2 966,0 2 966,0 2 966,0
lei e1 15 975,0 15 975,0 15 975,0 15 975,0

lei e2 205,8 205,8 205,8 205,8

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Protectia socială

Protecţia familiei şi a copiilor

Ministerul Culturii

Asigurarea si sustinere socială

Institutiile si serviciile din domeniul asigurarilor sociale neatribuite altor categorii

Scopul

Cod

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Cheltuielile medii anuale de asigurare socială p/u un copil orfan/tutelar

Cheltuielile efective anuale de asigurare a copiilor orfani/tutelari cu 
alimentatia

de
 p

ro
du

s

Numarul copiilor orfani  inmatriculati la studii 
Numarul copiilor tutelarii inmatriculati la studii
Numarul absolvenţilor orfani 

Numarul absolvenţilor  tutelarii

Numărul mediu de copii orfanii

Numărul mediu de copii tutelarii

Numărul de zile în care copii orfani au fost asiguraţi cu hrană 

Numărul de zile în care copii tutelari  au fost asiguraţi cu hrană 

Descrierea narativă a programului/subprogramului Acest program prevede acordarea ajutorului social pentru toti elevii/studenţii orfani şi celor aflati sub 
tutelă din instituţiile de învăţămînt

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Cota de inmatriculare a copiilor orfani din     nr.total de copii admişi la studii 

Rata de absolvire a copiilor orfani din nr.total al absolventilor

Cota copiilor orfani din numărul mediu total de copii căror li se acordă 
protecţie socială

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Asigurarea anuală untru-un an de studii circa 24 studenţii orfani/tutelari cu alimentaţie, materiale 
didactice, inventar gospodaresc, obiecte de igienă personală, acordarea ajutorului material pentru 
imbracaminte, încaltaminte si inventar moale.

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Crearea condiţiilor şi protecţiei sociale pentru copii orfani şi tutelari din instituţiile de învăţămînt
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 130.90.05)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
385,0 385,0 385,0 385,0
385,0 385,0 385,0 385,0

385,0 385,0 385,0

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare131.40.01) 

I. Informaţie de fond Cod
40
01

Denumirea autorităţii publice 131
Grupa principală 4
Grupa funcţiei 6; 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r6 23,0 68,0 16,7 20,0 20,0 20,0

% r5 87,0 90,0 90,0 92,0 92,0 94,0

Acte 
normative r2 60,0 70,0 75,0 80,0 85,0 95,0

% r7 66,4 70,7 80,0 80,0

unități o4 30,0 65,0 65,0 80,0 90,0 95,0

unități o5 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0

unități o6 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

unități o7 21,0 40,0 40,0 40,0de
 p

ro
du

s

Număr de participanţi la cursurile de instruire

Numărul de proiecte de acte legislative/ normative elaborate, 
neincluse în planurile naţionale de armonizare a legislaţiei şi 
expertizate de Centrul de armonizare a legislaţiei

Numărul de acte normative avizate de Centrul de armonizare 
a legislatiei
Numărul colaboratorilor instruiti din cadrul Ministerului 
Justiției

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Subprogramul include activităţi de fortificare a resurselor umane prin instruirea continuă a colaboratorilor MJ şi 
implementarea unui mecanism meritocratic şi transparent de motivare, în vederea perfecţionării procesului 
decizional. Subprogramul include activităţi de fortificare a sistemului şi mecanismelor de mediere, instruiri pentru 
mediatori şi informare a cetăţenilor.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t

Nivelul de fluctuație a personalului Ministerului Justiției 
(angajați demisionați)
Procent angajaţi mulţumiţi de condiţiile de muncă 
(chestionar anonim de feedback)
Gradul de creştere a compatibilităţii actelor 
legislative/normative naţionale armonizate cu legislaţia 
comunitară
Managementul performanței (cota angajaților supuși 
evaluării anuale)

Cod

Justiţia
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe;   Organe administrative

Scopul Asigurarea eficienţei Ministerului Justiţiei. Asigurarea accesului persoanelor la sistemul de soluţionare alternativă 
a litigiilor. Asigurarea unui cadru normativ corect şi durabil.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă programul)                                       

Asigurarea realizării Planului naţional de armonizare la 100 % anual.  95 % din personalul angajat va participa la 
instruire anual. Majorarea cu 10 % a ratei numărului de cauze soluţionate prin mediere.                                            

Denumirea programului Justiţia
Denumirea subprogramului Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei

Ministerul Justiţiei

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare131.40.01) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 

de măsură
Cod

unități o8 2,0 2,0 2,0

unitati o2 49,0 51,0 60,0 60,0 65,0 70,0

zile e1 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

lei e4 975,0 1 272,0 1 578,0 1 616,0

zile e5 5,0 5,0 5,0 5,0

lei e6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

zile e7 10,0 10,0 10,0 10,0

zile e2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

32 875,2 14 347,8 15 971,3 24 646,5 159 845,1 392 676,6
12 397,5 9 358,6 10 533,3 16 091,1 151 289,7 384 121,2

16 091,1 151 289,7 384 121,2

20 477,7 4 989,2 5 438,0 8 555,4 8 555,4 8 555,4
8 555,4 8 555,4 8 555,4

NOTA:

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

În rîndul A.1 (2010 executat) sunt incluse şi mijloace din fondul de rezervă în sumă de 328,9 mii lei

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numărul mediu de zile necesar pentru expertizarea unui 
proiect
Cheltuieli pentru instruirea unui angajat

Durata medie de soluţionare a unei cauze prin mediere

Costul mediu de soluţionare a unei cauze prin mediere 

Numărul mediu de zile necesar pentru emiterea unei 
declaraţii de compatibilitate la proiectele de acte 
legislative/normative cu relevanţa UE
Numărul mediu de zile necesar pentru avizarea unui proiect 
de act legislativ/normativ

Număr broșuri emise de specialitate
Numărul proiectelor de acte legislative/ normatve, elaborate 
de autorităţile administraţiei publice centrale, incluse în 
planurile naţionale de armonizare  a legislaţiei şi expertizate 
de Centrul de armonizare a legislaţiei
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare131.40.02)

I. Informaţie de fond Cod
40

02

Denumirea autorităţii publice 131

Grupa principală 4

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r7 30,0 40,0 90,0 100,0 100,0 100,0

unități o1 30,0 40,0 51,0 51,0 51,0 51,0

unități o2 2,0 6,0 51,0 51,0 51,0 51,0

mii lei e2 1 200,0 1 320,0 1 452,0

% e1 50,0 60,0 90,0 100,0 100,0 100,0

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Programul include măsuri de eficientizare a sistemului judecătoresc, monitorizate de DAJ (instituţie subordonată 
MJ), ce ţin de menţinerea sistemului informaţional judiciar.Asigurarea mentinerii sistemului informationaljudiciar 
implementat in instantele judecatoresti; monitorizarea procesului de utilizare a Programului Indegrat de 
Gestionare a Dosarelor (PIGD) de către instanţele judecătoreşti şi contribuirea la perfecţionarea şi ajustarea 
acestuia la necesităţile sistemului judecătoresc; organizarea procesului de instruire iniţială şi continuă a 
utilizatorilor PIGD; monitorizarea procesului de repartizare aleatorie a cauzelor; monitorizarea procesului de 
înregistrare audio-digitală a şedinţelor de judecată; monitorizarea proceselor de publicare a hotărîrilor 
judecătoreşti pe pagina web a judecătoriilor şi curţilor de apel.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 e

fic
ie

nţ
ă Costul menținerii sistemului informaţional

Procentul de utilizatori instruiţi în utilizarea programelor 
implementate

Act de justiţie transparent (numărul hotărîrilor publicate în 
raport cu cele emise)

de
 p

ro
du

s Numărul instanțelor care utilizează PIGD

Numărul instanțelor care utilizează sistemul de înregistrare 
audio ” SRS Femida”

Justiţia

Grupa funcţiei Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe

Scopul
Consolidarea capacitatilor Departamentului de Administrate Judecatoreasca (DAJ) in domeniul asigurarii 
activitatii administrative, organizatorice si financiare a instantelor judecatoresti si asigurarea conditiilor optime 
pentru activitatea independenta a sistemului judecatoresc.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Asigurarea activităţii administrative şi financiare a instanţelor judecătoreşti  la 100 %.

Denumirea programului Justiţia

Denumirea subprogramului Administrare judecatorească

Ministerul Justiţiei
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare131.40.02)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
816,5 835,2 1 153,1 2 499,5 2 898,0 3 124,4
816,5 835,2 1 153,1 2 499,5 2 898,0 3 124,4

2 499,5 2 898,0 3 124,4
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.40.03)

I. Informaţie de fond Cod
40
03

Denumirea autorităţii publice 131
Grupa principală 4
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 50,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0

% r3 20,0 60,0 70,0 100,0 100,0 100,0

% r6 24,0 10,0 22,0 21,0 11,5 11,5

unități o5 11,0 8,0 11,0 10,0 6,0 6,0

unități o6 205,0 100,0 90,0 90,0 100,0 110,0

unitîți o8 20,0 36,0 30,0

de
 e

fic
ie

nţ
ă

mii lei e2 61,8 55,2 73,1 69,1 71,1 75,9

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

de
 p

ro
du

s Numărul sediilor reparate, renovate 

Numărul de uniforme distribuite grefierilor

Numărul de camere de audieri ale copilului amenajate 
conform standartelor CNPAC.

Costul mediu de întreţinere a unei unităţi de personal din 
instanţă

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t

Menţinerea, utilizarea şi perfecţionarea PIGD şi sistemelor de 
înregistrare audio, implementate în instanţele judecătoreşti

Gradul de utilizare a sistemelor de înregistrare audio a 
şedinţelor de judecată

Gradul de îmbunătăţire a sediilor instanţelor judecătoreşti 
reparate, renovate

Instanţe judecătoreşti

Scopul
Crearea condiţiilor optime pentru asigurarea transparenţei actului de justiţie, accesului liber al cetăţenilor la justiţie 
şi  sporirii calităţii actului de justiţie. 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă programul)                                       

Asigurarea înregistrării audio a şedinţelor de judecată la 100 %. Asigurarea publicării pe paginile web a instanţelor 
judecătoreşti a 100 % din hotărîrile emise. Amenajarea în toate instanţele judecătoreşti a camerelor de audiere a 
copilului.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

DAJ asigură menșinerea sistemului informaţional judiciar, monitorizează procesul de utilizare a PIGD, care este 
axat pe asigurarea transparenţei activităţii judecătorilor, excluderea factorului corupţiei în instanţele judecătoreşti, 
creşterea încrederii populaţiei în actul de justiţie, precum şi respectarea drepturilor justiţiabililor. În acest sens, se 
evaluează activitatea instanţelor judecătoreşti, se stabilesc deficienţele administrative, organizatorice şi financiare 
şi se propun  soluţii de îmbunătăţire, prin elaborarea politicilor de prevenire a situaţiilor cu impact negativ asupra 
sistemului judecătoresc, precum şi de creare a condiţiilor optime pentru desfăşurarea normală a activităţii de 
colaboratorii instanţelor

Denumirea programului Justiţia
Denumirea subprogramului Înfăptuire a judecăţii

Ministerul Justiţiei
Justiţia
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.40.03)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
86 387,6 105 180,7 137 716,7 130 524,6 133 725,8 142 659,7
81 753,1 104 450,0 137 116,7 129 924,6 133 125,8 142 059,7

129 924,6 133 125,8 142 059,7

4 634,5 730,7 600,0 600,0 600,0 600,0
600,0 600,0 600,0

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

Total (A+B+C+D)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.40.06)

I. Informaţie de fond Cod
Justiţia 40

06
Denumirea autorităţii publice 131
Grupa principală 4
Grupa funcţiei 6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r1 70,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0

unități o1 20 096,0 23 007,0 24 000,0 36 000,0 38 000,0 40 000,0
unități o3 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0

unități o4 1,0 1,0 1,0

ore e2 41,0 41,0 41,0

lei/oră e1 40,0 40,0 40,0 70,0 70,0 70,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
6 355,4 7 008,3 8 552,3 23 261,5 23 262,5 23 753,1
5 601,1 6 483,8 7 996,0 23 261,5 23 262,5 23 753,1

23 261,5 23 262,5 23 753,1

754,3 524,5 556,3

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Procent cetăţeni mulţumiţi de serviciile juridice

de
 p

ro
du

s

Numărul de persoane instruite

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Durata medie de timp alocate unui caz

Costul  mediu unei ore plătite avocaţilor la cerere

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

Numărul de programe TV şi radio de informare

Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe
Scopul                                            Asigurarea drepturilor persoanelor social vulnerabile la apărarea gratuită din partea statului în instanța de judecată.
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                      

Cresterea cotei persoanelor beneficiare de servicii juridice gratuite la nivel de 100% pina in anul 2014.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Programul include politici în domeniul asigurării accesului la servicii juridice gratuite pentru persoanele social 
vulnerabile,Sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat coerent şi eficient; acces efectiv la justiţie pentru 
persoanele social vulnerabile; informarea cetăţenilor cu privire la formele şi condiţiile de obţinere a asistenţei juridice 
garantate de stat; asigurarea accesului liber la justiţie.

Cod

Denumirea programului
Denumirea subprogramului Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor

Ministerul Justiţiei
Justiţia

Număr beneficiari ai serviciilor juridice gratuite
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.40.08)

I. Informaţie de fond Cod
Justiția 40
Expertiză legală 08

Denumirea autorităţii publice 131
Grupa principală 04
Grupa funcţiei 06

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r2 7,0 9,0 12,0 15,0 15,0 15,0

unități o5 4,0 1,0 1,0 1,0
unități o6 2 656,0 2 738,0 3 000,0 3 050,0 3 100,0 3 150,0
unități o2 10,0 4,0 13,0 15,0 17,0 19,0

zile e4 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
ore e5 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
zile e6 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
ore e7 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
luni e8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
ore e9 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0
lei e2 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0
lei e3 21 000,0 9 500,0 9 500,0 25 000,0 37 000,0 50 000,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
7 468,6 3 975,8 4 239,9 6 913,2 8 854,2 10 187,3
2 497,2 2 534,9 2 639,9 5 313,2 7 254,2 8 587,3

5 313,2 7 254,2 8 587,3

4 971,4 1 440,9 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0
1 600,0 1 600,0 1 600,0

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Durata medie a unei expertize, investigaţii simple
Durata medie a unei expertize, investigaţii simple
Durata medie a unei expertize, investigaţii medii
Durata medie a unei expertize, investigaţii medii
Durata medie a unei expertize, investigaţii complexe
Durata medie a unei expertize, investigaţii complexe
Costul mediu a unei expertize, după gen
Costul mediu petru instruira unei persoane

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Ponderea specialiştilor care au trecut atestarea faţă de 
total pe ţară

de
 

pr
od

us Oficii pentru expertize echipate şi funcţionale pe an
Numărul de expertize efectuate
Numărul experţilor instruiţi

Scopul Consolidarea expertizei judiciare ca mijloc de probă.
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

Expertiza judiciară de calitate şi prestată în termene optime. 

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul prevede acţiuni ce ţin de efectuarea expertizelor judiciare, modernizarea Centrului Naţional de Expertize 
Judiciare, inclusiv prin acreditarea acestuia.

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Ministerul Justiției
Justiţia
Autorităţi din domeniul justiției neatribuite la alte grupuri
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.40.09)

I. Informaţie de fond Cod
40
09

Denumirea autorităţii publice 131
Grupa principală 4
Grupa funcţiei 6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități o1 2 650,0 2 600,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0

unități o2 355 217,0 350 114,0 420 000,0 450 000,0 500 000,0 550 000,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

zile e1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
1 569,7 1039,2 1131,2 1306,1 1457,8 1510,3

566,0 535,3 591,2 656,1 807,8 860,3
656,1 807,8 860,3

1003,7 503,9 540,0 650,0 650,0 650,0
650,0 650,0 650,0

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

Numărul de accesări a paginii web a Ministerului 
Justiţiei

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul include acţiuni de dezvoltare şi modernizare a sistemului de stat al informaţiei juridice. Programul este 
implementat de către Centrul de Informaţii Juridice.

II.  Indicatorii de performanţă

de
 p

ro
du

s

D. Proiecte finantate din surse externe

Numărul de zile necesare pentru introducerea 
actelor în baza de date

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

Numărul actelor normative plasate în baza de date

Ministerul Justiției
Justiţia
Autorităţi din domeniul justiţiei  neatribuite la alte gpupe

Scopul Asigurarea accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţie cu carecter juridic.
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Perfecţionarea şi îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor informaţional-juridice către cetăţeni şi mediul de afaceri.

Cod

Denumirea programului Justiția
Denumirea subprogramului Sistem integrat de informare juridică

Unitatea de 
măsură
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.40.10)

I. Informaţie de fond Cod
40
10

Denumirea autorităţii publice 131
Grupa principală 4
Grupa funcţiei 6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități o1 868 014,0 814 970,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0

unități o2 576 929,0 569 970,0 521 310,0 521 310,0 521 310,0

% e3 78,0 77,0 77,0 77,0 77,0

% e4 33,0 30,0 35,0 35,0 35,0

unități e1 177,0 125,0 163,0 163,0 163,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
76 086,5 85 947,1 66 012,0 66 012,0 66 012,0

76 086,5 85 947,1 66 012,0 66 012,0 66 012,0
66 012,0 66 012,0 66 012,0

 
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Cota serviciilor acordate cetăţenilor în teritoriu din 
total servicii

Cota beneficiarilor de servicii gratuite total

Numărul mediu al serviciilor prestate de către un 
funcţionar pe lună

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Acest program include activități de prestare a serviciilor din domeniul stării civilă, înregistrare de stat și evidență a 
actelor de stare civilă, asigurarea funcționării sistemelor informaționale automatizate de stare civilă, creare a fondului de 
arhivă al registrelor de stare civilă. Acest program este implementat de către Serviciul de Stare Civilă.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 

pr
od

us

Servicii prestate contra plată

Justiţia
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe

Scopul Protecţia drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale cetăţenilor, precum şi intereselor statului prin 
înregistrarea de stat a actelor de stare civilă

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Asigurarea accesului populaţiei la serviciile organelor stare civilă

Denumirea programului Justiţia

Denumirea subprogramului Stare civilă
Ministerul Justiției

Servicii prestate, total
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.43.02)

I. Informaţie de fond Cod

Sistemul Penitenciar 43
Sistemul Penitenciar 02

Denumirea autorităţii publice Departamentul Instituţiilor Penitenicare al Ministerului Justiţiei 131
Grupa principală Penitenciare 5
Grupa funcţiei Penitenciare 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100 100 100 100 100 100

% r2 100 100 100 100 100 100

% o1 3 5 10 10 10 5

% o2 10 10 10 10 8 8

persoane o3 20 20 40 40

lei/zi e1 93,4 96,7 106,4 122,1 136,0 161,6

lei/zi e2 8,9 10,3 8,3 11,6 14,4 16,1

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 
de

 re
zu

lta
t Respectarea prevederilor standardelor naţionale şi 

internaţionale în domeniul detenţiei

Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul 
protecţiei sociale şi juridice a colaboratorilor

de
 p

ro
du

s

Micşorarea mortalităţii şi morbidităţii în penitenciare 

de
 e

fic
ie

nţ
ă Costul întreţinerii per deţinut pe zi

Costul mediu pentru alimentaţie per deţinut  pe zi

Majorarea numărului de condamnaţi încadraţi în cîmpul 
muncii pîna la 50% din nr. total de condamnaţi 
Menţinerea ordinii de drept în penitenciare conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare - posibilitatea reducerii 
statelor de personal 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care 
se aprobă programul)                                       

• Crearea condiţiilor de detenţie în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale în domeniu; • Sporirea 
gradului de siguranţă în penitenciare; • Imbunătăţirea condiţiilor Centrului Instructiv al Departamentului 
Instituțiilor Penitenciare • Completarea bazei tehnico-materiale, procurarea sediilor pentru birourile teritoriale de 
probaţiune               

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Sistemul Penitenciar - asigurarea executării pedepsei de către deţinuţi, avînd ca scop punerea în executare a 
pedepsei privaţiunii de libertate, întreţinerea persoanelor în izolatoarele de urmărire penală, asigurarea ordinii de 
drept şi legalităţii în instituţiile penitenciare, asigurarea securităţii deţinuţilor,  asigurarea condiţiilor de detenţie, 
ocrotirea sănătăţii  şi protecţia socială a deţinuţilor, reintegrarea în societate a persoanelor ce şi-au executat 
pedeapsa privaţiunii de liberate prin birourile teritoriale de probaţiune.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Cod

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul
Întreţinerea deţinuţilor în condiţii ce ar satisface standardele naţionale şi internaţionale în domeniu, dezvoltarea 
instituţiei probaţiunii pentru reintegrarea în societate a persoanelor ce şi-au executat pedeapsa privaţiunii de 
liberate.
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.43.02)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
247 860,3 230 585,3 271 366,3 315 925,0 340 104,0 428 054,3
236 957,8 216 263,9 255 514,8 309 555,8 333 734,8 421 685,1

292 055,8 313 798,8 361 267,1
17 500,0 19 936,0 60 418,0

10 902,5 14 321,4 15 851,5 6 369,2 6 369,2 6 369,2
6 369,2 6 369,2 6 369,2

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.90.04.1)

I. Informaţie de fond Cod
Protecţia socială 90
Protecţia persoanelor în etate 04

Denumirea autorităţii publice Ministerul Justiției, Dep.Insttituțiilor Penitenciare 131
Grupa principală Asigurarea şi susţinerea socială 10
Grupa funcţiei Pensiile militarilor 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 p

ro
du

s

Numărul beneficiarilor de pensii unități o1 2 452,0 2 307,0 2 469,0 2 635,0

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Mărimea medie a pensiei lei e1 3 124,1 3 295,6 3 467,0 3 598,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
81 321,3 93 543,2 104 840,8 117 855,4
81 321,3 93 543,2 104 840,8 117 855,4

93 543,2 104 840,8 117 855,4

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

Denumirea programului

A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Susţinerea financiară a pensionarilor din rîndurile militarilor

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Denumirea subprogramului

Scopul

Total (A+B+C+D)

D. Proiecte finantate din surse externe

Cod

C. Fonduri speciale

Asigurarea achitării la timp a pensiilor pensionarilor din rîndurile militarilor

Programul "Protecţia socială" prevede asigurarea cu pensii a pensionarilor din rîndurile militarilor pe următoarele 
tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate şi în cazul pierderii întreţinătorului  

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

B.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 131.90.04.2)

I. Informaţie de fond Cod
Protecţia socială 90
Protecţia persoanelor în etate 04

Denumirea autorităţii publice Ministerul Justiției, Dep.Insttituțiilor Penitenciare 131
Grupa principală Asigurarea şi susţinerea socială 10
Grupa funcţiei Compensaţii şi indemnizaţii nominative 13

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități o2 8,0 8,0 8,0 8,0
unități o3 15,0 18,0 18,0 18,0
unități o4 103,0 103,0 150,0 150,0

lei e2 403,1 403,1 403,1 403,1

lei e3 354,4 208,8 216,2 221,8

lei e4 5 433,9 5 559,2 5 461,2 5 461,2

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
682,7 671,3 686,2 712,9
682,7 671,3 686,2 712,9

671,3 686,4 712,9

D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul "Protecţia socială" prevede asigurarea cu: alocaţii lunare de stat conform Legii nr.121 din 
03.05.2001, alocaţii nminale de stat pentru merite deosebite faţă de stat conform Legii nr.190 din 08.05.2003, 
bilete de tratament sanatorial conform Legii nr.190 din 08.05.2003 pensionarilor din rîndurile militarilor 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 

pr
od

us

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul

Mărimea medie a alocaţiei lunare de stat
Mărimea medie a alocaţiei nominale de stat pentru merite 
deosebite față de stat
Costul mediu al unui bilet de tratament sanatorial

Susţinerea financiară a pensionarilor din rîndurile militarilor

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       Asigurarea achitării la timp a prestaţiilor sociale pensionarilor din rîndurile militarilor

Numarul beneficiarilor de alocatii lunare de stat
Numarul beneficiarilor de alocatii nominale
Numarul beneficiarilor de bilete de tratament sanatorial
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.31.01)

I. Informaţie de fond Cod
Apărarea Naţională 31
Elaborarea politicii şi managementul în domeniul apărării 01

Denumirea autorităţii publice Ministerul Apărării 132
Grupa principală Apărarea Naţională 3
Grupa funcţiei Armata Naţională 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100 100 100 100 100 100

% r2 100 100 100 100 100 100

persoane o1 75 78 77 80 82 82

unităţi o2 5 5 7 9 10 10

III. Bugetul programului/subprogramului
45 891,5 43 044,7 40 178,6 45 390,9 49 044,1 55 628,5
43 670,0 40 088,2 37 848,0 43 060,3 46 713,5 53 297,9

43 060,3 46 713,5 53 297,9

2 221,5 2 956,4 2 330,6 2 330,6 2 330,6 2 330,6
2 330,6 2 330,6 2 330,6

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                      Implementarea prevederilor IPAP şi pregătirea specialiştilor conform cerinţelor actuale

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul Asigurarea managementului eficient în domeniul Apărării Naţionale 

Îndeplinirea măsurilor de realizare a obiectivelor asumate de Ministerul Apărării atît pe plan intern cît şi extern şi asigurarea 
continuităţii realizării acestor obiective, conformarea structurală şi pregătirea unor specialişti pe diferite domenii necesare 
pentru formarea unei armate moderne.

de
 re

zu
lta

t Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul 
şi de întreţinere curentă a activităţii cotidiene

Ponderea realizării obiectivelor asumate prin 
IPAP pe perioada de gestiune

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură Cod

de
 p

ro
du

s

Numărul persoanelor din organele de 
administrare care au urmat cursuri de specializare 
pe domeniile de activitate
Numărul serviciilor automatizate în organele de 
conducere şi instituţiile Armatei Naţionale

mii lei
Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

D. Proiecte finantate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.31.02)

I. Informaţie de fond Codurile
Apărarea Naţională 31
Forţele terestre 02

Denumirea autorităţii publice Ministerul Apărării 132
Grupa principală Apărarea Naţională 03
Grupa funcţiei Armata Naţională 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100 100 100 100 100 100

% r2 30 30 30 30 30 30

% r3 100

% r4 30 100 40 40 40 40

% r5 20 20 40 60 80 100

% r6 30 30 55 40 40 40

% r7 100 60 100 100 100

volume o1 2 2 2 2 1

volume o2 2 3 2 1

volume o3 3 3
volume o4 2 2 1

nr. o5 4 4 4 4 4 4

unităţi o6 130 130 120 130 130 130

Gradul de asigurare cu servicii comunale

Crearea Departamentului de instruire şi doctrine (TRADOC) şi 
operaţionalizarea lui.

Reorganizarea structurală a marilor unităţi si unităţilor militare (MU şi 
UM)

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul Realizarea concepţiei reformei militare, restructurării şi modernizării Forţele Terestre

Regulamente elaborate
Trecerea de la Regulamentele de luptă la ,,Manualele de cîmp”
Aplicaţii desfăşurate

Închegarea grupelor

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Crearea unei structuri noi, trecerea la standarde noi de pregătire a trupelor

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Programul ,,Forţele Terestre” (F T). Structura actuală  şi nivelul de pregătire a trupelor nu corespunde 
cerinţelor contemporane.  De aceea, acest program are menirea de a restructura si moderniza trupele prin 
diverse metode (cum ar fi: trecerea la o structură nouă, elaborarea unor programe de pregătire noi, 
implementarea stanfartelor occidentale), în vederea îndeplinirii misiunilor conform destinaţiei.

de
 re

zu
lta

t

Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul

Trecerea la standardele moderne (occidentale) de instruire a trupelor
Instruirea trupelor pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate şi a 
angajamentelor internaţionale asumate
Instruirea subunităţilor de rezervă

e 
pr

od
us

Doctrină de instruire elaborată

Programe unice de instruire elaborate

CodUnitatea de 
măsurăII.  Indicatorii de performanţă
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.31.02)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodUnitatea de 
măsurăII.  Indicatorii de performanţă

unităţi o7 48 48 48 48 48 48
unităţi o8 16 16 16 16 16 16
unităţi o9 20 34 25 34 34 34

unităţi o10 1 1 1 1 1

lei e1 7 000,0

lei e2 55 000,0

lei e3 10 700,0 10 600,0 10 800,0 11 200,0 11 800,0

III. Bugetul programului/subprogramului
73 319,2 71 956,2 78 721,9 88 409,3 94 638,7 107 596,5
70 696,9 67 142,4 75 245,8 84 933,2 91 162,6 104 120,4

83 973,2 91 162,6 104 120,4
960,0

2 622,3 4 813,8 3 476,1 3 476,1 3 476,1 3 476,1
3 476,1 3 476,1 3 476,1

de
 e

fic
ie

nţ
ă Editarea Doctrinei de instruire

Editarea manualelor

Instruirea unui militar (estimativ)

de

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Închegarea plutoanelor
Închegarea companiilor
Antrenamente de comandament

Desfăşurarea exerciţiului de menţinere a păcii cu scopul autoevaluării 
nivelul 2 potrivit OCC (de antrenament). 

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

mii lei
Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.31.03)

I. Informaţie de fond Cod
Apărarea Naţională 31
Forţele Aeriene 03

Denumirea autorităţii publice Ministerul Apărării 132
Grupa principală Apărarea Naţională 03
Grupa funcţiei Armata Naţională 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100 100 100 100 100 100

% r2 40 40 40 40 40 40

% o1 70 100 100 100

% o2 40 60 70 70

persoane o3 30 40 50 60

set o4 1 1

set o5 1 1

set o6 1

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul Asigurarea securităţii spaţiului aerian

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Modernizarea şi dotarea Forţelor Aeriene conform cerinţelor internaţionale, crearea şi dotarea unor structuri 
noi, capabile să asigure securitatea spaţiului aerian 

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Structura actuală şi nivelul de dotare a FA nu corespunde cerinţelor contemporane de asigurare a securităţii 
spaţiului aerian. Astfel programul are drept scop restructurarea forţelor existente, crearea unor strucutri noi, 
dotarea acestora cu echipament modern, cît şi modernizarea echipamentului din dotarea actuală a FA

de
 re

zu
lta

t Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul

Gradul de asigurare cu servicii comunale

de
 p

ro
du

s

Suprafaţa de control şi supraveghere cu radare a spaţiului aerian a 
Republicii Moldova

Suprafaţa spaţiului aerian a Republicii Moldova asigurat cu apărare 
antiaeriană 

Numărul persoanelor instruite pe specialitate

Achiziţionarea  elicopterelor utilate pentru serviciul de căutare-
salvare

Achiziţionarea a 2 avioane de instrucţie

Achiziţionarea sistemului de iluminare a pistei de decolare-aterizare, 
sistemului de aducere la aterizare (ILS), sistemului de navigaţie 
aeriană şi dirijare a zborurilor (VOR/DME), mijloacelor radio VNF

CodUnitatea de 
măsurăII.  Indicatorii de performanţă
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.31.03)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
22 156,8 22 720,0 25 075,8 27 632,8 29 948,8 34 123,1
21 279,3 21 903,6 24 108,0 26 665,0 28 981,0 33 155,3

26 665,0 28 981,0 33 155,3

877,5 816,4 967,8 967,8 967,8 967,8
967,8 967,8 967,8

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.31.05)

I. Informaţie de fond Cod
Apărarea Naţională 31
Comunicaţii şi informatică 05

Denumirea autorităţii publice Ministerul Apărării 132
Grupa principală Apărarea Naţională 03
Grupa funcţiei Armata Naţională 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100 100 100 100 100 100

% r2 78 61 68 61 55 59

% r4 40 65 62 65 69 72

% r5 15 50 40 50 55 55

% r6 45 30 45 50 50

terminale o1 100 160 120 160 180 220

terminale o2 776 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

persoane e1 260 250 260 250 250 250

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul Modernizarea sistemului de comunicaţii şi informatică al Armatei Naţionale 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       Desfăşurarea către anul 2014 a unui sistem modern de comunicaţii şi informatică

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Perfecţionarea sistemului de comunicaţii şi informatic al Armatei Naţionale (SCIAN) pentru 
conducerea fiabilă, neîntreruptă şi operativă a trupelor, forţelor şi mijloacelor în scopul utilizării 
posibilităţilor lor totale de luptă. Modernizarea componenţei mobile al SCIAN pentru 
dezvoltarea capabilităţilor lor de luptă.   

de
 re

zu
lta

t

Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul

Gradul de întreţinere curentă a activităţilor cotidiene

Crearea spaţiului unic informaţional al Armatei Naţionale

Gradul de dotare cu echipament modern a centrelor mobile ale grupărilor de forţe

Gradul de implementare a programelor integrate de comandă şi control

de
 p

ro
du

s Capacitatea reţelei informaţionale comune,

Numărul de terminale telefonice, ale Sistemului comunicaţii şi informatică

Numărul de efectiv implicat la exploatarea Sistemului comunicaţii şi informatică

CodUnitatea 
de măsurăII.  Indicatorii de performanţă
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.31.05)

III. Bugetul programului/subprogramului
3 369,5 3 126,6 3 771,0 4 061,6 4 414,4 5 050,3
3 369,5 3 126,6 3 771,0 4 061,6 4 414,4 5 050,3

4 061,6 4 414,4 5 050,3

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

mii lei

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.31.06)

I. Informaţie de fond Cod
Apărarea Naţională 31
Sprjin al armatei naţionale 06

Denumirea autorităţii publice Ministerul Apărării 132
Grupa principală Apărarea Naţională 03
Grupa funcţiei Armata Naţională 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100 100 100 100 100 100
% r2 68 50 72 80 86 86
% r3 30 20 40 50 60 60
% r4 45 45 38 45 50 50
% r5 50 55 52 60 65 65
% r6 20 25 28 28
% r7 25 30 35 35
% r8 54 65 75 75

% r9 16 18 20 20

% r10 30 60 70 70

III. Bugetul programului/subprogramului
82 050,4 73 144,7 80 074,5 87 458,6 92 437,6 103 450,7
70 124,1 60 333,4 68 098,2 74 482,3 79 461,3 90 474,4

74 482,3 79 461,3 90 474,4

11 926,3 12 811,3 11 976,3 12 976,3 12 976,3 12 976,3
12 976,3 12 976,3 12 976,3

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul Asigurarea cu materiale şi servicii a Armatei Naţionale, realizarea Planului de construcţie şi dezvoltare a AN

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Asigurarea procesului de intrunire efectivului AN, dotarea cu echipament nou şi materiale a AN cît şi modernizarea 
echipamentului şi a tehnicii existente

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul constituie un sistem de activităţi ce au drept scop asigurare complexă a AN cu bunuri materiale, acordarea 
serviciilor pentru personal, de infrastructură şi de întreţinere a tehnicii

de
 re

zu
lta

t

Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul
Gradul de asigurare cu produse alimentare
Gradul de asigurare cu echipament
Gradul de asigurare cu servicii comunale

Cod

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Gradul de asigurare cu carburanţi
Procentul de asigurare cu utilaj frigorific şi tehnologic 
Procentul  de tehnică  deservită
Gradul de asigurare cu tehnică sanitară
Procentul de acoperire a necesităţilor de reparaţii a 
edificiilor
Gradul de asigurare cu medicamente

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

mii lei
Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.88.05)

I. Informaţie de fond Cod
Învăţămîntul 88
Învăţămîntul superior 05

Denumirea autorităţii publice Ministerul Apărării 132
Grupa principală Învăţămînt 6
Grupa funcţiei Învăţămîntul superior 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unitati r1 72 72 80 90 100

unitati r2 70 70 75 80 80

unitati r3 90 90 90 90 90

unitati r4 50 50 75 75 75

unitati o1 454 504 550 600 600

Dezvoltarea învăţămîntului militar în Republica Moldova în vederea racordării lui la imperativele 
societăţii în schimbare şi a Academiei militare al Forţelor Armate, unica instituţie de învăţămînt 
militar din Republica Moldova, în scopul educaţiei şi instruirii numărului necesar de ofiţeri şi 
subofiţeri

Procentul militarilor, instruiţi la cursurile lingvistice, cu nivel corespunzător 
de cunoaştere a limbilor străine 

Procentul subofiţerilor formaţi care corespund standardelor

Procentul lucrărilor ştiinţifice care pot fi implementate

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Acţiuni ce ţin de pregătirea personalului profesionalizat pentru toate Forţele Armate (Armata 
Naţională, Serviciul de Grăniceri, Trupele de Carabinieri). Responsabil de program este Academia 
Militară a Forţelor Armate (AMFA).

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Dezvoltarea învăţămîntului militar este o parte esenţiala a reformei militare, are un caracter global şi 
vizează transformări în ansamblul sistemului şi în fiecare element structural-funcţional. Dezvoltarea 
învăţămîntului militar urmăreşte, în esenţă, adaptarea la tendinţele generale ale evoluţiei societăţii 
moldoveneşti şi ale lumii contemporane. Calitatea de membru al Parteneriatului pentru Pace a 
Republicii Moldova obligă la compatibilitate şi competitivitate în funcţionarea mecanismului militar 
între armatele partenere. Programul este destinat dezvoltării învăţămîntului militar în Republica 
Moldova în vederea racordării lui la imperativele societăţii în schimbare şi a Institutului militar al 
Forţelor Armate, unica instituţie de învăţămînt militar din Republica Moldova, care pregăteşte 
personalul profesionalizat pentru toate Forţele Armate (Armata Naţională, Serviciul de Grăniceri, 
Trupele de Carabinieri).

de
 re

zu
lta

t

Procentul absolvenţilor AMFA care corespund standardelor

Cod

Numărul de studenţi instruiţi în Academia Militara al Forţelor Armate 
(AMFA)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.88.05)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 

măsură
Cod

unitati o2 20 20 50 60 80

unitati o3 90 90 90 90 90

unitati o4 110 110 130 130 130

unitati o5 50 50 70 90 90

unitati o6 114 114 120 120 120

unitati o7 2 2 4 4 4

unitati o8 92 92 100 112 126

unitati o9 80 80 80 80 80

unitati o10 114 114 120 120 120

unitati o11 1 1 1

III. Bugetul programului/subprogramului
14 861,5 14 397,7 16 857,8 18 500,5 19 929,5 22 504,8
13 099,9 12 578,5 14 808,6 16 451,3 17 880,3 20 455,6

16 451,3 17 880,3 20 455,6

1 761,6 1 819,2 2 049,2 2 049,2 2 049,2 2 049,2
2 049,2 2 049,2 2 049,2

Numărul de militari instruiţi în instituţii militare de învăţămînt de peste 
hotare

Numărul de lucrări ştiinţifice publicate

Numărul de absolvenţi ai AMFA

Numărul de subofiţeri absolvenţi

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Numărul de absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt militar de peste hotare

Programe de cercetări știinţifice

mii lei
Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 p

ro
du

s

Numărul de ofiţeri instruiţi

Numărul de subofiţeri instruiţi

Numărul de militari instruiţi la cursuri lingvistice
Numărul de militari instruiţi în instituţii superioare de învăţămînt din ţară 
(civile)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.90.04.1)

I. Informaţie de fond Cod
Protecţia socială 90

Protecţia persoanelor în etate 04
Denumirea autorităţii publice Ministerul Apărării 132
Grupa principală Asigurarea şi susţinerea socială 10
Grupa funcţiei Pensiile militarilor 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

pr
od

us

Numărul beneficiarilor de pensii unități o1 5 839,0 5 550,0 5 744,0 5 744,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

Mărimea medie a pensiei lei e1 2 784,0 2 978,1 3 051,4 3 165,8

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
196 628,2 199 926,2 205 520,4 209 575,5
196 628,2 199 926,2 205 520,4 209 575,5

199 926,2 205 520,4 209 575,5

D. Proiecte finantate din surse externe

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale

Asigurarea achitării la timp a pensiilor pensionarilor din rîndurile militarilor

Programul "Protecţia socială" prevede asigurarea cu pensii a pensionarilor din rîndurile militarilor pe următoarele tipuri de 
pensii: vechime în muncă, de invaliditate şi în cazul pierderii întreţinătorului  

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Susţinerea financiară a pensionarilor din rîndurile militarilor
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                   

B.1 Cheltuieli recurente

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul

Total (A+B+C+D)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 132.90.04.2)

I. Informaţie de fond Cod
Protecţia socială 90
Protecţia persoanelor în etate 04

Denumirea autorităţii publice Ministerul Apărării 132
Grupa principală Asigurarea şi susţinerea socială 10
Grupa funcţiei Compensaţii şi indemnizaţii nominative 13

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități o2 701,0 701,0 701,0 701,0

unități o3 865,0 865,0 865,0 865,0

unități o4 422,0 500,0 486,0 530,0

Mărimea medie a alocaţiei lunare de stat lei e2 272,4 272,4 272,4 272,4

lei e3 47,7 47,7 47,7 47,7

Costul mediu al unui bilet de tratament sanatorial lei e4 5 999,8 6 112,6 6 004,7 6 035,7

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
6 890,6 6 194,1 6 236,0 6 336,7
6 890,6 6 194,1 6 236,0 6 336,7

6 194,1 6 236,0 6 336,7

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul Susţinerea financiară a pensionarilor din rîndurile militarilor

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       Asigurarea achitării la timp a prestaţiilor sociale pensionarilor din rîndurile militarilor

A.2 Investitii capitale

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul "Protecţia socială" prevede asigurarea cu: alocaţii lunare de stat conform Legii nr.121 din 03.05.2001, alocaţii 
nminale de stat pentru merite deosebite faţă de stat conform Legii nr.190 din 08.05.2003, bilete de tratament sanatorial 
conform Legii nr.190 din 08.05.2003 pensionarilor din rîndurile militarilor 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 p

ro
du

s

Numarul beneficiarilor de alocatii lunare de stat
Numarul beneficiarilor de alocatii nominale de stat pentru 
merite deosebite fata de stat

Numarul beneficiarilor de bilete de tratament sanatorial

Cod

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Mărimea medie a alocaţiei nominale de stat pentru merite 
deosebite față de stat

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 139.40.07)

I. Informaţie de fond Cod
40
07

Denumirea autorităţii publice 139
Grupa principală 4

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unități o1 2 635,0 2 054,0 1 945,0 1 885,0

unități o2 38,0 26,0 30,0 39,0

unități o3 80,0 60,0 60,0 60,0

mii lei e2 54,0 54,6 54,6 56,0

unități e3 40,0 40,0 40,0 40,0

mii lei e1 2,0 2,0 2,0 2,0

mii lei e5 2,0 2,3 2,3 2,5

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
6 435,7 6 533,4 6 739,7 7 102,1
6 057,1 6 427,7 6 634,0 6 996,4

6 427,7 6 634,0 6 996,4

378,6 105,7 105,7 105,7
105,7 105,7 105,7

Denumirea programului Justiţia

Denumirea subprogramului Formare profesională în domeniul justiţiei
Institutul Naţional al Justiţiei
Justiţia

Grupa funcţiei Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe
Scopul Fortificarea capacităţilor angajaţilor din sistemul justiţiei.
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       Asigurarea instruirii și perfecționării profesionale a personalului din sistemul justiţiei.

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Formarea iniţială a candidaţilor la funcţiade judecătoriţi şi  procurori, a judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţie 
pe baze generale şi a altor categorii de personal din cadrul sistemului judecătoresc, precum şi formarea continuă a 
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de jurişti care contribuie la înfăptuirea justiţiei.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 p

ro
du

s Numărul audienţilor  beneficiari de instruire continuă
Numărul de absolvenţi instruiţi pentru funcţia de judecători 
şi procurori
Numărul  de  formatori instruiţi în domeniu justiției

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Costul mediu pentru instruirea inițială a unui candidat la 
funcția de judecător şi procuror
Numărul orelor de instruire pentru un beneficiar
Costul mediu pentru un participant la cursurile de formare 
profesională continuă 
Costul mediu pentru un participant la formarea fromatorilor 
în domeniul justiţiei

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 143.12.01)

I. Informaţie de fond Cod
Sistemul statistic  12

 01
 143

 1
 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

 % r3 100 100 100 100 100 100

% r1 99,4 99,7         100 100 100 100

unitate o1 425 425

unitate o2 1

unitate o3 1

III. Bugetul programului/subprogramului
5 995,2 6 403,6 6 202,8 7 988,6 10 328,1 10 901,6
5 995,2 6 403,6 6 202,8 7 988,6 10 328,1 10 901,6

7 988,6 10 328,1 10 901,6

B.1 Cheltuieli recurente
D. Proiecte finantate din surse externe

mii lei
Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t
de

 p
ro

du
s

 Descrierea narativă a programului/subprogramului

 Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Cod

Organizarea  şi monitorizarea procesului de elaborare/perfecţionare  şi managementului eficient al 
activităţilor în cadrul Programului de lucrări statistice în conformitate cu standardele internaţionale. 

Elaborarea și aplicarea metodologiei statistice, a clasificărilor, normelor și standartelor statistice către 
anul 2012

Asigurarea Guvernului precum şi altor categorii de utilizatori cu informaţie statistică economică, 
socială şi demografică, relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional                        

Grupa funcţiei
Grupa principală

Elaborarea  politicii şI managementului în domeniul statistic 
Biroul Naţional de Statistică
Servicii de stat cu destinaţie generală 
Organe administrative 

Denumirea autorităţii publice
Denumirea subprogramului
Denumirea programului

Metodologia privind cercetarea statistică anuală asupra câştigurilor salariale în 
întreprinderi

Metodologia privind indicatorii statistici pe termen scurt

Nomenclatorul de produse şi servicii  industriale PRODMOLD armonizat la 
standardul european PRODMOLD - 2008

 Realizarea Programului   de lucrări şi ediţii statistice

Asigurarea cu instrumentar statistic sectorul public şi real al economiei

 Scopul
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Tabelul 11 la Nota informativa (continuare 143.12.02)

Cod
Denumirea programului               Sistemul statistic  12
Denumirea subprogramului         Programul lucrărilor statistice   02
Denumirea autorităţii publice      Biroul Naţional de Statistică 143 
Grupa principală                           Servicii de stat cu destinaţie generală 1
Grupa funcţiei Servicii de planificare si statistica  4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1        99,4 99,7        100,0         100,0         100,0 100
r4

% r6         101,0 115,9 100 100 100 100

unitati o13 345 394 417 403 403 403

unitati o14 644 707 657 657 657 657

unitati o15 5 009,0 6 354,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0

unitati o5 4 4 4 4 4 4

unitati o6 144 145 140 140 140 140

unitati o7 2 2 2 2 2 2

unitati o9 2 2 2 2 2 2

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

I. Informaţie de fond

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Scopul                                                                                           

       100,0 100         100,0          100,0

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t
de

 p
ro

du
s 

Lucrări şi cercetări statistice realizate anual
Note informative şi operative elaborate de către aparatul central 
al BNS şi organele teritoriale de statistică
Buletine statistice cu date generalizate 
Raport trimestrial „Situaţia social -economică a Republicii 
Moldova" in limbile de stat si rusa elaborat
Rapoarte trimestriale vizând situaţia social-economică a 
municipiului / raionului
Breviar statistic "Moldova în cifre”

Cod

Realizarea Programului   lucrărilor statistice

Anuarul Statistic al Republicii Moldova, inclusiv şi varianta 
electronică pe CD

Asigurarea beneficiarilor cu note informative, informaţii 
operative şi buletine statistice cu date generalizate

Culegerea, validarea, prelucrarea materialelor statistice. Elaborarea edițiilor statistice.

Producerea datelor statistice necesare implementării şi evaluării politicilor naţionale în domeniul 
social- economic, conform standardelor  şi metodologiilor armonizate la normele internaţionale, în 
special ale UE.

Programul lucrărilor statistice prevede producerea şi diseminarea informaţiei statistice. Informaţia 
statistică este colectată prin cercetări statistice exhaustive şi sondaje, verificată, introdusă pe suport 
tehnic de către organele teritoriale pentru statistică şi transmisă la Direcţia Generală Tehnologii 
Informaţionale, care efectuează verificarea, analiza, validarea sistematizarea şi centralizarea datelor 
şi asigură organele administrării publice centrale şi locale, toate categoriile de utilizatori cu date 
generalizate sub formă de informaţii operative, comunicate de presă, buletine, publicaţii statistice, 
note informative, difuzări mass-media etc.Beneficiarii informaţiei statistice sînt: organele 
guvernamentale şi administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile şi asociaţiile, organele non-
guvernamentale şi obşteşti,  organizaţiile internaţionale, instituţiile academice,  ambasadele şi 
consulatele, mass-media  şi publicul larg. 

         100,0 100Realizarea ediţiilor statistice % 
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Tabelul 11 la Nota informativa (continuare 143.12.02)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
36 882,7 39 566,0 39 894,3 47 156,6 56 956,3 62 146,4
33 289,9 35 465,6 36 744,6 44 634,7 54 434,4 59 624,5

44 634,7 54 434,4 59 624,5

3 592,8 4 100,4 3 149,7 2 521,9 2 521,9 2 521,9
2 521,9 2 521,9 2 521,9

D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 143.12.03)

Cod
 Sistemul statistic  12
 Recensămînt  03
 Biroul Naţional de Statistică  143

Grupa principală  Serviciul de stat  cu destinaţie generală 1 
Grupa funcţiei  Serviciul de planificare şi statistică 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100

% r2 20 100

% r3 40 100

% r4 100

% r5 100

% r6 100

% r7 70 100

% r8 30 100

% r10 100
 % r11 100

% r12 84 100

% r13 45 100

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 
I. Informaţie de fond
Denumirea programului
Denumirea subprogramului
Denumirea autorităţii publice

Scopul Producerea datelor statistice necesare implementării și evaluării politicilor naționale în domeniul 
social-economic

Petrecerea RPL de probă 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Realizarea măsurilor legate de petrecerea recesămîntului populației și locuințelor la nivel de 100% 
către anul 2014

Descrierea narativă a programului/subprogramului Complexul de activităţi legate de organizarea şi petrecerea recensămîntului general agricol (RGA) 
şi recensămîntului populaţiei şi locuinţelor (RPL)

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t

Recensămîntul de probă efectuat, materialul cartografic pentru RGA elaborat

Listele exploataţiilor agricole pentru RGA întocmite şi sectorizarea de 
recensămînt efectuată
Principiile organizatorice şi metodologice de bază, chestionarelor de recensămînt, 
instrucţiuni de completare a lor, instrumentarul auxiliar pentru RGA elaborat şi 
tipărit
Produsul program de prelucrare a datelor RGA şi echipamentul tehnic şi alt 
instrumentar achiziţionat instalat şi testat
Personalul temporar de recensămînt selectat, instruit şi angajat
Recensămîntul pe teren efectuat, documentaţia de recensămînt perfectată şi 
recepţionată

Datele recensămîntului procesate, tabelele cu rezultatele recensămîntului elaborate 

Datele privind rezultatele finale ale recensămîntului publicate şi disseminate, 
registrul exploataţiilor agricole elaborat

Pregătirea materialului cartografic pentru RPL 
Elaborarea listelor clădirilor din localităţile urbane şi rurale pentru sectorizarea de 
recensămînt
Elaborarea şi tipărirea instrumentarului RPL

Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 143.12.03)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 

de măsură
Cod

% r14 40 100

% r15 8 100

% r16 100
% r17 69

volume o1  4

unităţi o2 1

pagina o3 1

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
571,2 7 506,2 21 747,3 3 313,0 10 822,0 72 972,0
571,2 7 506,2 21 747,3 2 888,0 10 822,0 72 972,0

2 888,0 10 822,0 72 972,0

425,0

Petrecerea RPL 
Procesarea datelor şi lansarea rezultatelor RPL 

de
 p

ro
du

s Culegeri statistice cu rezultatele RGA 

CD cu rezultatele RGA

Rezultatele RGA pe pagina Web

Achiziţionarea, instalarea şi testarea  echipamentului tehnic şi produsului program 
de prelucrare a datelor RPL 

Recrutarea şi instruirea personalului încadrat la petrecerea RPL

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 148.85.01)

I. Informaţie de fond Cod
Cultura, agrementul și sportul 85

01
Denumirea autorităţii publice Ministerul Tineretului și Sportului 148
Grupa principală 8
Grupa funcţiei Organe administrative 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 40,0 33,0 41,0 41,0

% r2 100,0 100,0 100,0 100,0

persoane o1 16 16 20 20

unitati o2 4 2 2 2

mii lei e1 48,8 57,1 74,5 79,6

mii lei e2 1,8 2,0 2,5 2,7

% e3 20,0 15,0 14,0 10,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
1 999,1 2 803,9 3 686,8 3 939,0
1 999,1 2 803,9 3 686,8 3 939,0

2 803,9 3 686,8 3 939,0

D. Proiecte finantate din surse externe

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

de
 e

fic
ie

nţ
ă Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui angajat

Cheltuieli medii anuale pentru perfecționarea unui angajat

Reducerea ratei fluctuației tinerilor angajați

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

de
 re

zu
lta

t Ponderea angajaților instruiți din total angajați (comparativ 
cu anul precedent)

Ponderea actelor  legislative/ normative adoptate/ aprobate 
din total acte elaborate 

de
 p

ro
du

s

Numarul angajaților care au urmat cursuri de perfecționare

Numarul actelor legislative si normative elaborate

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Dezvoltarea capacităților pentru planificarea și monitorizarea politicilor în sector, prin instruirea a circa 16 
angajați anual

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Perfecționarea continuă  a  capacităților instituționale și umane  ale aparatului central al Ministerului Tineretului și 
Sportului

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Denumirea programului
Denumirea subprogramului Elaborare a politicii si management în domeniul culturii, agrementului și sportului

Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret

Scopul                       Asigurarea unui management adecvat și eficient în domeniul culturii fizice, sportului şi a tineretului
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 148.85.03)

I. Informaţie de fond Cod
Cultura, agrementul și sportul 85

03
Denumirea autorităţii publice Ministerul Tineretului și Sportului 148

Grupa principală 8

Grupa funcţiei Sport/ Instituții și activități în domeniul culturii, artei și sportului, neatribuite la alte grupe 5/6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unitati r1 17 5

unitati r2 10 10 10 10

% r3 18,0 21,0 22,0 23,0

unitati o1 25 13

unitati o2 95 105 115 125

unitati o3 8 4

unitati o4 17 20 25 28

mii lei e1 150,0 165,0 170,0 175,0

lei e2 2800 3100 3200 3500

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 
de

 re
zu

lta
t

Creșterea numărului de participanți la Jocurile Olimpice, 
comparativ cu competițiile precedente
Creșterea numărului de participanți la competiții internaționale, 
comparativ cu anul precedent

Ponderea sportivilor premiați din total participanți la competiții 
internaționale (inclusiv Jocurile Olimpice)

Denumirea programului

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă Cheltuieli medii de pregătire a unui sportiv de performanță

Mărimea medie a bursei pentru performanță 

Denumirea subprogramului Sport

Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret

Scopul                       

de
 p

ro
du

s

Numărul sportivilor participanți la Jocurile Olimpice

Numărul sportivilor de performanță participanți la competiții 
internaționale

Numărul sportivilor de performanță decorați la Jocurile Olimpice

Numărul sportivilor de performanță decorați la competiții 
internaționale

Crearea condiţiilor optime în vederea perfecţionării, dezvoltării şi funcţionării sistemului naţional de cultură 
fizică şi sport

Creșterea ponderii sportivilor premiați din total sportivi participanți la competițiile internaționale pînă la circa 
23% în 2014 

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Întreprinderea acțiunilor necesare în vederea asigurării ridicării nivelului de performanță a sportivilor: 
asigurarea calităţii pregătirii, reabilitării psihologice şi fizice a sportivilor de performanţă pentru participarea 
la campionatele naționale și internaționale.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 148.85.03)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
56 615,5 60 908,3 65 093,7 68 549,0
55 431,5 59 655,5 63 880,9 67 336,2

59 655,5 63 880,9 67 336,2

1 184,0 1 252,8 1 212,8 1 212,8
1 252,8 1 212,8 1 212,8

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 148.85.08)

I. Informaţie de fond Cod
Cultura, agrementul și sportul 85

08
Denumirea autorităţii publice Ministerul Tineretului și Sportului 148
Grupa principală 8
Grupa funcţiei Activități pentru tineret 7

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 10,0 300,0 15,0 17,4 11,1 10,0

% r2 5,0 220,0 12,5 22,2 9,1 8,3

% r3 3,0 900,0 10,0 9,1 8,3 7,7

unitati o1 500 2 000,0 2 300,0 2 700,0 3 000,0 3 300,0

unitati o2 25 80 90 110 120 130

unitati o3 10 100 110 120 130 140

unitati o4 7 10 12 14 16 18

unitati o5 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

lei e1 300,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0

 lei e2 20 000,0 30 000,0 50 000,0 55 000,0 60 000,0 65 000,0

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

de
 re

zu
lta

t

Sporirea numărului de beneficiari ai programelor și proiectelor pentru 
tineret susținute, comparativ cu anul precedent

Sporirea numărului de organizații de tineret susţinute, comparativ cu 
anul precedent

Sporirea numărului de programe şi proiecte pentru tineret susținute, 
comparativ cu anul precedent

de
 e

fic
ie

nţ
ă Cheltuieli medii per beneficiar

Cheltuieli medii per program/ proiect

de
 p

ro
du

s

Numărul de beneficiari ai programelor și proiectelor pentru tineret

Numărul organizațiilor de tineret susţinute

Numărul programelor şi proiectelor pentru tineret susținute

Numărul programelor/ proiectelor realizate de autoritatea publică 
centrală de specialitate

Numărul de acte legislative/normative elaborate şi adoptate/aprobate

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       Sporirea numarului beneficiarilor ai programelor și proiectelor pentru tineret cu 38,5 % în 2014 față de 2011

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Promovarea politicilor de tineret în parteneriat cu autoritățile publice locale  și centrale, structurile de tineret 
neguvernamentale.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Denumirea programului
Denumirea subprogramului Servicii pentru tineret

Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret

Scopul                       
Consolidarea capacităților în vedea sporirii nivelului de participare a tinerilor la dezvoltarea socio-economică 
a țării prin asigurarea oportunităților egale și condițiilor adecvate  pentru tineret.
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 148.85.08)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
393,8 1 541,8 7 999,0 8 646,9 8 928,0 9 374,4
393,8 1 541,8 7 999,0 8 646,9 8 928,0 9 374,4

8 646,9 8 928,0 9 374,4
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.01)

I. Informaţie de fond Cod
Geodezie, cartografie şi cadastru 69
Elaborarea politicii şi managementului în domeniul geodeziei, cartografiei şi  cadastrului 01

Denumirea autorităţii publice 155
Grupa principală 19
Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

pr
od

us

unitati o2 40 41 41 43 43 43

mii lei e1 2 720,0 2 748,3 2 823,4 3 359,9 4 097,8 4 452,3

mii lei e2 66,3 67,03 68,86 78,14 95,30 103,54

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
2 720,0 2 748,3 2 823,4 3 957,3 4 689,7 5 044,2
2 720,0 2 748,3 2 823,4 3 957,3 4 689,7 5 044,2

3 957,3 4 689,7 5 044,2

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Cheltuieli pentru întreţinerea unui angajat din aparatul central al 
agentiei

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Determinarea  direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă a pieţei imobiliare şi 
funciare, valorificarea şi protecţia terenurilor, menţinerea reţelei naţionale geodezice, cartografierea  ţării

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Elaborarea, promovarea politicii de stat în domeniul administrării fondului funciar şi reglementării 
relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii

B.1 Cheltuieli recurente

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Numarul de personal 

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Cheltuieli pentru întreţinerea aparatului central

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Alte servicii legate de activitatea economica
Organele administrative               

Scopul
Asigurarea realizării eficiente a politicii statului în domeniul administrării fondului funciar şi 
reglementării relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi 
geoinformaticii
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.02)

I. Informaţie de fond Cod
69
02

Denumirea autorităţii publice 155
Grupa principală 19
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r2 100%

% r3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% r4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% r5 100% 100%

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

ez
ul

ta
t

Crearea sistemului informaţional automatizat " Registrul de stat al 
unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe 
teritoriul Moldovei"

Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor din localităţile rurale în 
temeiul certificatului de moştenire
Înregistrarea arendei asupra două sau mai multe terenuri agricole în 
scopul consolidării
Corectarea erorilor la întocmirea planurilor cadastrale

Alte servicii legate de activitatea economică

Scopul Crearea cadastrului bunurilor imobile in Republica Moldova

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Înregistrarea tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul ţării şi crearea sistemului informaţional al 
cadastrului bunurilor imobile, precum şi cel al unităţilor administrativ-teritoriale. Consolidarea terenurilor 
agricole proprietate privată, investigări pedologice în scopul aprecierii bonităţii solurilor pentru stabilirea 
bazei impozitului funciar.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

După finalizarea Primului Proiect de cadastru neinregistrate rămân   circa 650 mii bunuri imobile. Crearea 
unui sistem cadastral complex reprezintă baza unui sistem eficient şi amplu de impozitare a bunurilor 
imobile, dat fiindcă în cadrul lucrărilor de înregistrare masivăsunt identificate şi înregistrate obiectele 
impozitării şi subiecţii ( titularii de drepturi). Totodată este necesară ridicarea calităţii registrării în fişele 
cadastrale şi elaborarea unui sistem de protecţie a datelor pentru evitarea acţiunelor frauduloase.  
Parcelarea terenurilor agricole în urma programului naţional "Pământ" în sectoare foarte mici a dus la 
scăderea bruscă a productivităţii acestora, la scăderea bruscă a fertilităţii solurilor, iar controlul 
nesatisfăcut al terenurilor destinate agriculturii proprietate publică a statului a adus la irosirea acestora. 
Acest program are menirea și de a spori productivitatea terenurilor agricole, de a apreciea şi spori 
fertilitatea solurilor şi de a lua sub control strict a terenurilor destinate agriculturii proprietate publică a 
statului.

Denumirea programului Geodezie, cartografie şi cadastru
Denumirea subprogramului Dezvoltarea relatiilor funciare si a cadastrului

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Alte servicii legate de activitatea economică
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.02)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

% r10 100% 100% 100%
% r11 100% 100% 100% 100% 100%
% r6 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% r7 100% 100% 100% 100%

% r8 100% 100% 100%

% r9 100% 100% 100% 100% 100% 100%

obiecte o3 23 352,0 73 808,0 27 322,0 63 876,0 63 876,0 63 876,0

unitati o4 69 318,0 68 995,0 43 030,0 37 192,0 37 192,0 37 192,0

unitati o5 4 912,0 493,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

unitati o6 3 602,0 22,0
bun imobil 18 909,0 18 909,0 18 909,0

bun imobil 12 365,0 62 595,0 62 100,0 62 100,0 62 100,0

mii lei o7 728,9 774,0 765,0 1 055,0 555,0 555,0

mii lei o8 2 259,3 2 136,9 1 720,0 600,0

mii lei o9 500,0 500,0 500,0

mii lei o10 297,5 161,7 369,2 700,0 400,0 400,0

mii lei o11 1 019,5 782,4 866,8 1 000,0 900,0 900,0

lei/obiecte e3 16,9 12,3 12,2 11,0 11,0 11,3

bun imobil e4 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

e 
ef

ic
ie

nţ
ă

Crearea sistemului informaţional automatizat " Registrul de stat al 
unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe 
teritoriul Moldovei"

Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor din localităţile rurale în 
temeiul certificatului de moştenire

Identificarea, inventarierea  cantitativă si calitativă şi elaborarea 
planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii proprietatea 
publică a statului

Evidenţa modificărilor curente a terenurilor destinate agriculturii 
proprietate publicîă  a statului 

Delimitarea terenurilor proprietate publică

Investigări pedologice şi monitoringul pedologic 

de
 p

ro
du

s

Crearea sistemului informaţional automatizat " Registrul de stat al 
unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe 
teritoriul Moldovei"

Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor din localităţile rurale în 
temeiul certificatului de moştenire

Înregistrarea arendei asupra două sau mai multe terenuri agricole în 
scopul consolidării

Corectarea erorilor la întocmirea planurilor cadastrale
Înregistrarea primară masivă a obiectelşor supuse impozitării

Executarea lucrarilor cadastrale

Consolidarea terenurilor agricole

Executarea lucrarilor cadastrale
Consolidarea terenurilor agricole
Identificarea, inventarierea  cantitativă si calitativă şi elaborarea 
planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii proprietatea 
Evidenţa modificărilor curente a terenurilor destinate agriculturii 
proprietate publicîă  a statului 
Delimitarea terenurilor proprietate publică

de
 re Înregistrarea primară masivă a obiectelor supuse impozitării
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.02)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură
lei/bun 
imobil e5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

lei/ o eroare e6 80,9 93,6

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
5 101,0 7 927,0 11 707,0 12 707,0 11 707,0 11 707,0
5 101,0 7 927,0 11 707,0 12 707,0 11 707,0 11 707,0

12 707,0 11 707,0 11 707,0

D. Proiecte finantate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

d Înregistrarea arendei asupra două sau mai multe terenuri agricole în 
scopul consolidării
Corectarea erorilor la întocmirea planurilor cadastrale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.03)

I. Informaţie de fond Cod
Geodezie, cartografie şi cadastru 69
Valorificarea terenurilor noi si sporirea fertilitatii solurilor 03

Denumirea autorităţii publice Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 155
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% r2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% r3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% r4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ha o1 246,9 53,2 200,0 230,0 230,0 230,0

ha o2 331,3 268,5 430,0 400,0 400,0 400,0

proiecte o3 19,0 8,0 14,0 15,0 15,0 15,0

obiecte o4 43,0 32,0 30,0 35,0 35,0 35,0

mii lei e1 4 146,7 1 365,4 1 215,7 3 500,0 3 500,0 3 500,0

mii lei e2 4 277,5 3 216,2 4 842,5 4 800,0 4 800,0 4 800,0

mii lei e3 1 039,1 1 195,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

mii lei e4 14 536,7 6 223,1 10 141,8 7 900,0 7 900,0 7 900,0

Scopul Valorificarea terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                 

Formarea  strategiei de combatere a degrădării solurilor

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Construcţii hidrotehnice

Descrierea narativă a programului/subprogramului Programul prevede îmbunătăţirea calităţii solurilor prin  formarea unui carcas de protrcţie în baza împădururii teritoriului republicii, 
construirea instalaţiilor hidrotehnice, efectuarea măsurilor antierozionale agrotehnice.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Desecarea terenurilor

Lucrări tehnice de cultivare

Lucrări de proiectare  

Construcţii hidrotehnice

de
 p

ro
du

s

Desecarea terenurilor

Lucrări tehnice de cultivare

Lucrări de proiectare  

Construcţii hidrotehnice

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Desecarea terenurilor

Lucrări tehnice de cultivare

Lucrări de proiectare  

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.03)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
28 459,4 11 999,7 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0
28 459,4 11 999,7 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0

18 000,0 18 000,0 18 000,0

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

171



Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.04)

I. Informaţie de fond Cod
Geodezie, cartografie şi cadastru 69
Sistemul de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare 04

Denumirea autorităţii publice Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 155
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100 100 100

% r7 100 100 100

% r4 100
% r6 100

% r5 100

% r9 100 100 100 100

% r10 100 100 100 100

% r3 100 100

% r8 100 100 100 100 100 100
% r11 100 100 100
% r12 100

bun imobil o1 9 241 14 119 18 910

bun imobil o7 4 725 19 640 1 844

Evaluarea loturilor îtovărăşirilor pomicole şi construcţiilor amplasate 
pe ele

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Scopul Determinarea valorii de piaţă a tuturor bunurilor imobile în scopul impozitării

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Evaluarea tuturor bunurilor imobile în scopul impozitării către anii 2012-2014

Cod

Identificarea şi reevaluarea bunurilor imobile cu destinaţie locativă-
caselor de locuit din localităţile rurale

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Conform prevederilor Codului Fiscal titlul VI, valoarea impozabilă a bunurilor imobile urmează a fi 
determinată reişind din valoarea de piaţă, estimată după o metodologie unică şi uniformă  de către oficiile 
cadastrale, filiale ale Î.S. "Cadastru". Către anul 2011 toate bunurile imobile de pe teritoriul ţării urmează a fi 
evaluate, iar ulterior, conform Codului fiscal va fi efectuată    reevaluarea continuă a bunurilor pentru 
actualizarea datelor despre valoare.  

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t

Înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile supuse impozitarii
Evaluarea terenurilor agricole şi construcţiilor amplasate pe ele şi 
folosite în activitatea economică, plantaţii perene 
Evaluarea garajelor
Evaluarea bunurilor imobile cu destinaţie comercială şi industrială

Înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile supuse impozitarii
Evaluarea terenurilor agricole şi construcţiilor amplasate pe ele şi 
folosite în activitatea economică, plantaţii perene 

Reevaluarea specială a bunurilor imobile
Analiza tranzacţiilor cu bunurile imobile
Sistem informaţional automatizat creat

Lucrari de colectare a datelor despre casele individuale de locuit şi 
introducerea în baza de date
Colectarea masivă a datelor despre bunueile imobil-case individuale 
de locuit
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.04)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură
bun imobil o4 850
bun imobil o6 16 449

bun imobil o5 1 589

bun imobil o2 123 918 113 643 127 000 127 000

bun imobil o8 13 651,0 37 052,0 23 900,0 27 320,0 27 120,0 27 120,0
lei/bun 
imobil e1 45,78 48,35 52,88

lei/bun 
imobil e7 172,59 74,71 108,46

lei/bun e4 42,82
lei/bun 
imobil

e6 266,09

lei/bun 
imobil e5 164,08

lei/bun e8 27,01 52,48 62,77 73,21 73,75 73,75

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
7 220,3 10 361,0 16 012,0 14 468,0 15 491,0 15 516,0
6 803,0 9 689,9 15 000,0 14 000,0 15 000,0 15 000,0

14 000,0 15 000,0 15 000,0

417,3 671,1 1 012,0 468,0 491,0 516,0
468,0 491,0 516,0

de
 p

ro
du

s Evaluarea garajelor
Evaluarea bunurilor imobile cu destinaţie comercială şi industrială
Evaluarea loturilor îtovărăşirilor pomicole şi construcţiilor amplasate 
pe ele

Reevaluarea specială a bunurilor imobile

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile supuse impozitarii

Evaluarea terenurilor agricole şi construcţiilor amplasate pe ele şi 
folosite în activitatea economică, plantaţii perene 
Evaluarea garajelor

Evaluarea bunurilor imobile cu destinaţie comercială şi industrială

Evaluarea loturilor îtovărăşirilor pomicole şi construcţiilor amplasate 
pe ele

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

Identificarea bunurilor imobile supuse impozitarii si drepturilor 
asupralor

D. Proiecte finantate din surse externe

Reevaluarea specială a bunurilor imobile

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.05)

I. Informaţie de fond Cod
Geodezie, cartografie şi cadastru 69
Geodezie, cartografie şi geoinformatică 05

Denumirea autorităţii publice Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 155
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% r2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% r3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% r4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% r5 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% r7 100 100 100 100 100 100

Reţea o1 1 1 1 1 1 1

Reţea o2 1 1 1 1 1 1

Reţea o3 1 1 1 1 1 1

Hartă o4 1 1 0 0 0 0

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Demarcarea frontierei de stat intre RM si Ucraina

e 
pr

od
us

Intretinerea reţelei geodezice naţionale
Reconstructia retelei nationale de nivelment

Crearea retelei gravimetrice nationale

Cartografierea naţională 

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Întreţinerea reţelei RGN ordinul 0, supravegherea reţelei naţionale de nivelment clasa 1 şi 2, întreţinerea şi renovarea 
catalogului digital de coordonate ale punctelor RGN şi de nivelment, crearea reţelei gravimetrice fundamentale (RGF) şi 
a reţelei gravimetrice de sprijin ordinul I (RGS-I),  reţelei  gravimetrice de sprijin ordinul II (RGS-II), reţelei gravimetrice
de sprijin ordinul III (RGS-III),  renovarea hărţilor topografice digitale la scara 1:50000, 1:200000, crearea hărţii de bază 
la scara 1:5000 pentru Sistemul Geografic Informaţional Naţional. Efectuarea lucrărilor de stabilire a liniei hotarului în 
teren, determinarea coordonatelor frontierei de stat şi executarea hărţii demarcaţionale.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Intretinerea reţelei geodezice naţionale

Reconstructia retelei nationale de nivelment
Crearea retelei gravimetrice nationale
Cartografierea naţională 

Colaborarea internaţională şi integrarea europeană

Scopul  Asigurarea necesităţilor de Stat în producţie şi informaţie topo-geodezică  şi cartografică, stabilirea frontierii de stat

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale geodezice, de nivelment şi gravimetrice necesare pentru integrarea în sistemul 
geodezic European, precum şi pentru efectuarea prospecţiunilor tehnice mai precise cu utilizarea receptoarelor satelitare, 
executarea lucrărilor cartografice de creare a planurilor şi hărţilor RM şi ale localităţilor. Organizarea şi efectuarea 
lucrărilor de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina. 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 155.69.05)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Hartă o6 4 0 3 3 3 3
hotar o7 1 1 1 1 1 1

mii lei e1 119,1 119,4 98,8 118,8 118,8 118,8
mii lei e2 898,8 824,5 1098,9 600,0 600,0 600,0
mii lei e3 1795 420,8 102,3 779,4 779,4 779,4
mii lei e4 387,7 263,5 200,0 0 0 0

mii lei e6 56,1 0 128,2 130,0 130,0 130,0

mii lei e7 3 500,0 5 200,0 5 200,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
6 756,7 6 828,2 6 828,2 10 428,2 10 428,2 10 428,2
6 756,7 6 828,2 6 828,2 10 428,2 10 428,2 10 428,2

10 428,2 10 428,2 10 428,2

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Intretinerea reţelei geodezice naţionale
Reconstructia retelei nationale de nivelment
Crearea retelei gravimetrice nationale
Cartografierea naţională 

Colaborarea internaţională şi integrarea europeană

Demarcarea frontierei de stat intre RM si Ucraina

de

Colaborarea internaţională şi integrarea europeană

Demarcarea frontierei de stat intre RM si Ucraina
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.01)

I. Informaţie de fond Cod
16

01

Denumirea autorităţii publice 157

Grupa principală 7
Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

unit r1 69 70 70 70 70 70

unit o4 12 12 11 11 11 11

unit o5 4 5 4 4 4 4

unit o6 35 1 1 1 1

unit o7 100 95 100 100 100 100

unit o8 30 36 25 25 25 25

unit o9 300 300 200 200 200 200

de
 

ef
ic

ie
nţ

ă unit 35

Denumirea programului Stiinţă şi inovare 

Denumirea subprogramului Elaborarea politicii şi managementul în domeniul ştiinţei şi inovării

Academia de Ştiinte a Moldovei

Elaborarea direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi 
inovării
Organizarea elaborării programelor de stat

Elaborarea strategiilor de dezvoltare a institutelor

Concursuri, programe şi proiecte din sfera ştiinţei şi inovării

Stiinţă şi inovare 
Organe administrative

Scopul
Elaborarea si promovarea politicii de stat privind dezvoltarea stiintei, inovarii si infrastructurii organizatiilor din 
sfera stiintei si inovarii

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Analiza, monitorizarea şi evaluarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor 
ştiinţifice, eficientizarea activităţilor manageriale în sfera ştiinţei şi inovării.

Promovarea prin proiecte a transferului tehnologic în circuitul 
economic a realizărilor ştiinţifice

Expertizarea şi avizarea proiectelor de legi şi altor acte normative

Optimizarea structurii  organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu art. 71, 72, 85, 86, 100 şi 103 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 
nr.259-XV din 15 iulie 2004 elaborarea şi promovarea politicii de stat privind dezvoltarea ştiinţei, inovării şi 
pregătirii cadrelor ştiinţifice este delegată Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, 
Agenţiei de inovare şi transfer tehnologic.
Prezentul Program are menirea de a asigura finanţarea proceselor de management în sfera ştiinţei şi inovării.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

 Proiecte comune de colaborare pe plan internaţional 

de
 p

ro
du

s

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.01)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
9 772,1 9 037,0 12 534,8 11 917,1 14 045,7 16 022,9

5 941,3 5 970,1 6 865,4 8 710,1 10 838,7 12 815,9

8 710,1 10 838,7 12 815,9

3 830,8 3 066,9 5 669,4 3 207,0 3 207,0 3 207,0

3 207,0 3 207,0 3 207,0

Total (A+B+C+D)

C. Fonduri speciale

D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente

B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.03)

I. Informaţie de fond Cod

Ştiinţă şi inovare 16

Pregătirea cadrelor ştiinţifice 03
Denumirea autorităţii publice Academia de Ştiinţe a Moldovei 157
Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7
Grupa funcţiei Pregatirea cadrelor stiintifice 03

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 107,1 101,5 99,4 97,1 97,1 97,1

% r2 109,5 100,2 99,8 99,8 99,8 99,8

% r3 105,2 101,0 98,4 95,7 95,7 95,7

% r4 108,3 121,2 105,3 89,0 89,0 89,0

% r5 103,2 102,8 101,4 101,4 101,4 101,4

% r6 110,7 111,4 75,0 75,0 75,0 75,0

% r7 119,4 99,0 74,6 448,0 448,0 448,1

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Scopul Asigurarea sferei ştiinţei şi inovării cu cadre ştiinţifice de înaltă calificare

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

În anul 2011 planul de inmatriculare pentru doctoranzi şi postdoctoranzi sa micsorat cu 98 de 
persoane, respectiv si mijloacele din contul chletuililor de baza se micsoreaza fata de anul 
precedent.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 
nr.259 - XV din 15.iulie 2004, Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, şi ale 
concepţiei politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, pregătirea cadrelor 
ştiinţifice de înaltă calificare se organizează prin doctorat şi postdoctorat, care se finalizează cu 
susţinerea tezei de doctorat şi doctor habilitat. Prezentul program are menirea de a asigura 
financiar procesul  calitativ al studiilor postuniversitare prin doctorat şi postdoctorat.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t

Gradul de creştere a numărului mediu de doctoranzi faţă de anul precedent din 
contul cheltuielilor de bază

Gradul de creştere a numărului mediu de doctoranzi faţă de anul precedent din 
contul cheltuielilor de bază la zi

Gradul de creştere a numărului mediu de doctoranzi faţă de anul precedent din 
contul cheltuielilor de bază cu frecvenţa redusă

Gradul de creştere a numărului mediu de postdoctoranzi fata de anul precedent din 
contul cheltuielilor de baza

Gradul de creştere a numărului mediu de doctoranzi faţă de anul precedent din 
contul mijloacelor speciale

Gradul de creştere a numărului de doctoranzi înmatriculaţi  faţă de anul precedent 
din contul cheltuielilor de bază

Gradul de creştere a numărului de doctoranzi  la zi înmatriculaţi faţă de anul 
precedent din contul cheltuielilor de bază

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.03)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 

de măsură
Cod

% r8 100,8 121,4 75,5 517,0 517,0 517,0

% r9 107,1 146,7 75,0 75,0 75,0 75,0

% r11 4,8 7,0 5,7 4,9 4,9 4,9

% r12 75,7 114,1 125,7 125,7 125,7 125,7

persoane o1 1 244,0 1 263,0 1 254,9 1 013,0 1 013,0 1 013,0

persoane o2 509,0 510,0 509,5 448,0 448,0 448,0

persoane o3 683,0 690,0 679,0 517,0 517,0 517,0

persoane o4 52,0 63,0 66,4 48,0 48,0 48,0

persoane o5 720,0 740,0 750,0 660,0 660,0 660,0

persoane o6 352,0 392,0 294,0 294,0 294,0 294,0

persoane o7 191,0 189,0 141,0 141,0 141,0 141,0

persoane o8 131,0 159,0 120,0 120,0 120,0 120,0

persoane o9 30,0 44,0 33,0 33,0 33,0 33,0

persoane o10 307,0 310,0 210,0 210,0 210,0 210,0

persoane o11 303,0 323,0 335,0 335,0 335,0 335,0
persoane o12 160,0 165,0 170,0 170,0 170,0 170,0

persoane o13 125,0 130,0 135,0 135,0 135,0 135,0

persoane o14 18,0 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0

persoane o15 100,0 110,0 120,0 120,0 120,0 120,0

persoane o16 60,0 88,0 72,0 50,0 50,0 50,0
persoane 

/post e1 51,8 52,6 52,3 52,3 52,3 52,3

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de doctoranzii şi postdoctoranzi din contul cheltuielilor de bază

Numărul mediu de doctoranzii şi postdoctoranzi la zi din contul cheltuielilor de 
bază 
Numărul mediu de doctoranzii şi postdoctoranzi cu frecvenţa redusă din contul 
cheltuielilor de bază 
Numărul mediu de postdoctoranzi din contul cheltuielilor de baza
Numărul mediu de doctoranzii  în bază de contract

Numărul  doctoranzilor înmatriculaţi pentru instruire  din contul cheltuielilor de 
bază

Gradul de sporire a cheltuielilor medii pentru pregătirea unui doctorand din contul 
cheltuielilor de bază faţă de anul precedent

Numărul doctoranzilor la o unitate de profil

Numărul  doctoranzilor înmatriculaţi la zi pentru instruire din contul cheltuielilor 
de bază 
Numărul  doctoranzilor înmatriculaţi cu frecvenţa redusă pentru instruire din 
contul cheltuielilor de bază 
Numarul de postdoctoranzi inmatriculati pentru instruire din contul cheltuielilor de 
baza
Numărul  doctoranzilor înmatriculaţi pentru instruire  din contul mijloacelor 
speciale 
Numărul  doctoranzilor absolvenţi  din contul cheltuielilor de bază

Numărul  doctoranzilor absolvenţi cu frecvenţa redusă din contul cheltuielilor de 
bază 
Numarul postdoctoranzi absolventi din contul cheltuielilor de baza

Numărul  doctoranzilor absolvenţi  din contul mijloacelor speciale

Numărul de absolvenţi ce au susţinut teza 

Numărul  doctoranzilor absolvenţi la zi din contul cheltuielilor de bază 

Gradul de creştere a numărului de doctoranzi cu frecvenţa redusă înmatriculaţi faţă 
de anul precedent din contul cheltuielilor de bază 

 Gradul de crestere a numarului de postdoctoranzi inmatriculati fata de anul 
precedent din contul cheltuielilor de baza

Gradul de susţinere a tezei din numărul total de doctoranzi
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.03)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 

de măsură
Cod

lei e2 767,0 867,0 967,0 967,0 967,0 967,0

lei e3 11 932,2 15 439,0 10 628,4 10 628,4 10 628,4 10 628,4

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
Total (A+B+C+D) 18 351,8 19 214,7 18 682,3 21 275,2 22 261,2 24 021,4
A. Componenta de bază (A.1+A.2) 14 843,7 13 497,3 13 337,1 15 370,3 16 356,3 18 116,5

A.1 Cheltuieli recurente 15 370,3 16 356,3 18 116,5
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2) 3 508,1 5 717,4 5 345,2 5 904,9 5 904,9 5 904,9
B.1 Cheltuieli recurente 5 904,9 5 904,9 5 904,9
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Bursa medie a unui doctorand

Cheltuieli medii pentru pregătirea unui doctorand din contul cheltuielilor de bază
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.04)

I. Informaţie de fond Cod
16
04

Denumirea autorităţii publice 157
Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7
Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice fundamentale 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 5 5 5
% r2 2 2 3
nr. r3 5 5 5
unit o1 1 1 1
unit. o2 45 45 45

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare
Denumirea subprogramului Cercetari stiinţifice fundamentale în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Scopul

Asigurarea securitatii alimentare, crearea noilor soiuri şi hibrizi de plante cu o productivitate şi 
rezistenţă sporită, perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a plantelor şi întreţinere a animalelor, 
de menţinere a fertilităţii solului, de procesare a materiei prime, în contextul realizării 
prevederilor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al 
Republicii Moldova (2008-2015).

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Asigurarea suportului stiintific in securitatea alimentara, sinteza noilor soiuri de hibrizi de plante 
competitive, ameliorarea findului genetic de animale domestice, perfectionarea biotehnologiilor 
intensive de cultivare, de protectie a plantelor de sporire a fertilitatii solului si de procesare a 
materiei prime, mentinerea si completarea genofondurilor existene, dezvoltarea Colectiei de 
germoplasma vegetala.consumului specific de energie la 1 ha. 

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21 iulie 2005 
programul "Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară" reprezintă o 
direcţie strategică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Prezentul program are menirea de a 
asigura finanţarea procesului de cercetare ştiinţifică în cadrul a 10 organizaţii ştiinţifice din sfera 
ştiinţei şi inovării, la profilurile Genetica şi ameliorarea plantelor; Fiziologia şi biochimia 
vegetală; Ameliorarea soiurilor şi tehnologii de cultivare a culturilor de cîmp; Ameliorarea viţei 
de vie şi elaborarea tehnologiilor performante în viticultură; Tehnologii inovative în vinificaţie; 
Ameliorarea soiurilor pomicole şi tehnologii de cultivare; Evaluarea, protecţia, ameliorarea şi 
sporirea fertilităţii solurilor; Microbiologie şi biotehnologie; Tehnologii în zootehnie şi medicină 
veterinară; Tehnologii alimentare şi de prelucrare a materiei prime agricole; Tehnologii şi 
mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar, inclusiv pentru menţinerea şi utilizarea raţională 
a fondurilor genetice.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 

re
zu

lta
t Majorarea productivităţii plantelor

Sporirea calităţii recoltei
Brevete, certificate de autor obţinute
Concepte, teorii elaborate
Articole publicate

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.04)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 

de măsură Cod

unit. o3 3 3 3
unit. o4 3 3 3
unit. o5 3 3 3
unit. o6 5 5 6
unit. o7 2 2 2

mil lei  o8 1 1 1

unit. e1 0,07 0,07 0,07

unit. e2 0,1 0,1 0,1

unit. e3 0,03 0,03 0,03

unit. e4 0,02 0,02 0,02

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
75 454,3 84 733,8 69 023,5 15 798,3 17 064,0 19 204,3
59 207,3 65 793,7 56 299,5 11 997,1 13 262,8 15 403,1

11 997,1 13 262,8 15 403,1

16 247,0 18 940,1 12 724,0 3 801,2 3 801,2 3 801,2
3 801,2 3 801,2 3 801,2

NOTA: În perioada 2009-2011 subprogramul s-a realizat sub denumirea:Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară
Cheltuielile totale din programul respectiv pentru perioada 2009-2011 conţin cheltuieli ştiinţifice fundamentale şi aplicate după cum urmează:

Colectia nationala de germoplasma vegetala

Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la fiecare 100.000 de lei alocaţi 
pentru cercetare

Total (A+B+C+D)

de
 p

ro
du

s Elaborarea noilor soiuri şi hibrizi competitivi
Ameliorarea raselor şi crosurilor de animale domestice
Monografii şi culegeri editate
Tehnologii şi procedee tehnologice noi identificate
Materiale şi substanţe noi identificate 

Anul 2011: cercetări ştiinţifice fundamentale -11672.3 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 57351.2 mii lei.

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Anul 2009: cercetări ştiinţifice fundamentale -14791.4 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 60662.9 mii lei.
Anul 2010: cercetări ştiinţifice fundamentale -14822.7 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 69911.1 mii lei

de
 e

fic
ie

nt
a

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de cercetător ştiinţific

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 100.000 de lei alocaţi 
pentru cercetare

Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la unitate de cercetător ştiinţific
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.05)

I. Informaţie de fond Cod

16

Cercetari stiinţifice fundamentale în domeniul nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi 05

Denumirea autorităţii publice 157

Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7

Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice fundamentale 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

nr. r1 10 10 10

nr. r2 10 10 10

nr. o1 4 4 4

nr. o2 12 12 12

nr. o3 1

nr. o5 38 38 38

nr. o4 2 2 2

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21 iulie 2005 programul 
"Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi" constituie o direcţie strategică a activităţii din sfera 
ştiinţei şi inovării. Prezentul program are menirea de a promova investigaţiile stării condensate, materialelor şi 
structurilor prin dezvoltarea nanotehnologiilor, de a valorifica soluţii şi tehnologii noi în produse inginereşti 
performante în baza asigurării  finanţării procesului de cercetare pe 14 profiluri de investigaţie a 7 instituţii ştiinţifice 
din sfera ştiinţei şi inovării. 

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t
de

 p
ro

du
s

Scopul

Explorarea fenomenelor fizice, obţinerea  materialor noi multifuncţionale, elaborarea dispozitivelor electronice şi 
fotonice, elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, nanomaterialelor, produselor şi sistemelor inteligente. 
Elaborarea de produse inginereşti, materiale şi tehnologii în construcţia de maşini, electrotehnică, prelucrări electro-
fizico-chimice ale suprafeţelor, proiectarea şi fabricarea echipamentelor tehnice pentru industria construcţiilor, 
medicină, agricultură şi ecologie.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Identificarearea   de prosece si efecte fizice noi la nivel mezo - si nanodimensional. Dezvoltarea si utilizarea 
nanotehnologiilor. Eleborarea de produse ingineresti, tehnologii industriale si echipamente tehnice competitive.

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Materiale şi substanţe noi identificate

Articole ştiinţifice editate (reviste internaţionale) 

Monografii publicate

Articole ştiinţifice editate (reviste naţionale) 

Elaborare de concepte, teorii 

Brevete de invenţii obţinute 

Participări la conferinţe internaţionale cu rapoarte 
invitate

II.  Indicatorii de performanţă
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.05)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
50 428,7 43 041,0 27 554,4 11 919,6 13 046,6 14 893,6
47 542,1 40 013,2 25 774,4 9 949,5 11 076,5 12 923,5

9 949,5 11 076,5 12 923,5

2 886,6 3 027,8 1 780,0 1 970,1 1 970,1 1 970,1
1 970,1 1 970,1 1 970,1

NOTA: În perioada 2009-2011 subprogramul s-a realizat sub denumirea: Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
Cheltuielile totale din programul respectiv pentru perioada 2009-2011 conţin cheltuieli ştiinţifice fundamentale şi aplicate după cum urmează:
Anul 2009: cercetări ştiinţifice fundamentale -20096.4 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate -30332.3 mii lei.
Anul 2010: cercetări ştiinţifice fundamentale -17510.6 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 25530.4 mii lei.
Anul 2011: cercetări ştiinţifice fundamentale -9279.4 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 18275 mii lei.

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

D. Proiecte finantate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.06)

I. Informaţie de fond Cod

16

06

Denumirea autorităţii publice 157

Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7

Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice fundamentale 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

nr. r1 2 2 2

unităţi o1

Articole recenzate în reviste naţionale unităţi o2 8 8 8

Articole recenzate  în reviste internaţionale unităţi o3 3 3 3

unităţi o4 1
Sistemul indicatorilor securitatii energetice elaborate unităţi o5 1 1 1

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cercetari stiinţifice fundamentale în domeniul eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii 
energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile

Cod

Monografii editate

Concepte elaborate

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Elaborarea tehnologiilor şi dispozitivelor performante privind producerea, transportul energiei, inclusiv obţinută 
din sursele de energie regenerabile; diminuarea pierderilor de putere în sistemul energetic cu 1 MW.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21 iulie 2005 programul 
"Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor 
renovabile" reprezintă o direcţie strategică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Prezentul Program are 
menirea de a asigura finanţarea procesului de cercetare ştiinţifică a două organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării în 
cadrul a două profiluri.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 p

ro
du

s

Brevete obţinute

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Scopul
Elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor şi soluţiilor tehnice pentru eficientizarea utilizării şi conservării 
energiei şi de valorificare a surselor regenerabile de energie.

185



Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.06)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
7 602,1 5 671,8 4 763,5 706,5 786,4 921,0
7 494,9 5 667,1 4 613,5 706,5 786,4 921,0

706,5 786,4 921,0

107,2 4,7 150,0

NOTA:
Cheltuielile totale din programul respectiv pentru perioada 2009-2011 conţin cheltuieli ştiinţifice fundamentale şi aplicate după cum urmează:
Anul 2009: cercetări ştiinţifice fundamentale -2170.1 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 5432.0 mii lei.
Anul 2010: cercetări ştiinţifice fundamentale -746.3 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate -4925.5 mii lei.
Anul 2011: cercetări ştiinţifice fundamentale -804.7 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate -3958.8 mii lei.

În perioada 2009-2011 subprogramul s-a realizat sub denumirea: Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor 

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.07)

I. Informaţie de fond Cod

16

07

Denumirea autorităţii publice 157

Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7

Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice fundamentale 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unit. o1 189,0 189,0 189,0
unit. o2 46,0 46,0 46,0
unit. o3 54,0 54,0 54,0
unit. o4 3,0 3,0 3,0
unit. o5 6,0 6,0 6,0
unit. o6 3,0 3,0 3,0
unit. o7 27,0 27,0 27,0
unit. o8 6,0 6,0 6,0

cuvinte o9 25 000,0 25 000,0 25 000,0
unit. o10 8 000,0 8 000,0 8 000,0
unit. o11 1,0
unit. o12 1,0

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod 

Ghiduri metodice elaborate
Elaborarea glosarului
Elaborarea articolelor enciclopedice
Editarea volumului enciclopedic nr. I
Editarea volumului enciclopedic nr. II

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 p

ro
du

s

Articole în reviste recenzate naţionale
Articole în reviste recenzate internaţionale
Teze la conferinţe internaţionale
Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale

Organizarea expoziţiilor de carte şi muzeale
Monografii editate

Scopul
Elaborarea bazelor ştiinţifice şi practice privind consolidarea statului de drept, valorificarea patrimoniului istorico-
cultural, spiritual şi a istoriei naţionale, modernizarea sistemului educaţional.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Identificarea si valorificarea patrimoniului istorico-cultural, a mostenirii cultural-istorice, etnoculturale, literare, 
folclorice si spirituale. Asigurarea stiintifica a proceselor a statului de drept, modernizarea sistemului educational in 
conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.160-XVI din 21 iulie 2005 programul 
"Edificarea statului de drept, valorificarea patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei şi a resuselur umane în 
contextul integrării europene" reprezintă o dirtecţie strategică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Prezentul 
program are menirea de a asigura finanţarea procesului de cercetare ştiinţifică a 13 organizaţii din sfera ştiinţei şi 
inovării  în cadrul a 23 de profiluri întru atingerea scopului şi realizarea obiectivelor preconizate, inclusiv 
conservarea şi protecţia obiectelor patrimoniului istorico-cultural.

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului Cercetari stiinţifice fundamentale în domeniul edificarea statului de drept şi punerea în valoare a 
patrimoniului  cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.07)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

Cod II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

unit. e1 0,46 0,46 0,46

unit. e2 0,75 0,75 0,75

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
28 501,6 29 958,6 30 276,5 31 425,8 34 902,8 40 626,9

27 942,8 29 164,1 29 676,5 30 575,8 34 052,8 39 776,9
30 575,8 34 052,8 39 776,9

558,8 794,5 600,0 850,0 850,0 850,0
850,0 850,0 850,0

NOTA:

Cheltuielile totale din programul respectiv pentru perioada 2009-2011 conţin cheltuieli ştiinţifice fundamentale şi aplicate după cum urmează:

Anul 2011: cercetări ştiinţifice fundamentale - 26016.0 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate -4260.5 mii lei.

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

În perioada 2009-2011 subprogramul s-a realizat sub denumirea:Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului  cultural şi istoric al Moldovei în contextul 
integrării europene

Anul 2009: cercetări ştiinţifice fundamentale -23846.1 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 4655.5 mii lei.
Anul 2010: cercetări ştiinţifice fundamentale -25644.0 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate -4314.7 mii lei.

Total (A+B+C+D)

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ
ă Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate 

de cercetător ştiinţific
Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 
100.000 de lei alocaţi pentru cercetare
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.08)

I. Informaţie de fond Cod
16

08

Denumirea autorităţii publice 157
Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7
Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice fundamentale 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 re

zu
lta

t

nr. r1 6 6 6

unităţi o1 1 1 1
unităţi o2 73 73 73
unităţi o3 5 5 5
unităţi o4 3 3 3
unităţi o5
unităţi o6 3 3 3
unităţi o7 1 1 1

de
 p

ro
du

s

Concepte elaborate
Articole publicate
Organizarea manifestărilor ştiinţifice
Monografii, culegeri editate
Proiecte dendrologice
Mecanisme economice elaborate
Prognoze si scenarii de prognoze macroeconomice elaborate 

Elaborarea mecanismelor economice, bazelor ştiinţifice a utilizării resurselor naturale, umane şi 
informaţionale, menţinerii echilibrului ecologic şi stopării degradării mediului ambiant, inclusiv a 
biodiversităţii întru dezvoltarea durabilă a ţării.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Identificarea mecanismelor economice de dezvoltare durabila a tarii si de utilizare eficienta a 
resurselor informationale si naturale, inclusiv zacamintelor subterane, de conservare si protectie 
ecologica a acestora.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21 iulie 2005 
programul „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru  dezvoltarea 
durabilă” reprezintă o direcţie strategică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.
Prezentul program are menirea de a asigura finanţarea procesului de cercetare ştiinţifică şi 
inovaţională în cadrul a 18 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, 15 profiluri.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cercetari stiinţifice fundamentale în domeniul valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale 
pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării

Cod

Brevete obţinute

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Scopul

189



Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.08)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 

măsură
Cod

unităţi e1 0,18 0,18 0,18

unităţi e2 0,25 0,25 0,25

unităţi e3 0,2 0,2 0,2

unităţi e4 0,28 0,28 0,28

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
58 462,5 62 503,4 64 642,8 21 780,6 24 219,8 28 220,4
52 959,2 56 967,8 57 602,3 21 575,9 24 015,1 28 015,7

21 575,9 24 015,1 28 015,7

5 503,3 5 535,6 7 040,5 204,7 204,7 204,7
204,7 204,7 204,7

NOTA:
Cheltuielile totale din programul respectiv pentru perioada 2009-2011 conţin cheltuieli ştiinţifice fundamentale şi aplicate după cum urmează:

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

de
 e

fic
ie

nt
a

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de cercetător 
ştiinţific
Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 100.000 de lei 
alocaţi pentru cercetare
Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la unitate de cercetător 
ştiinţific
Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la fiecare 100.000 de lei 
alocaţi pentru cercetare

Total (A+B+C+D)

Anul 2009: cercetări ştiinţifice fundamentale -16728.5 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 41734.0 mii lei.
Anul 2010: cercetări ştiinţifice fundamentale -16299.5 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 46203.9 mii lei.
Anul 2011: cercetări ştiinţifice fundamentale -19318.8 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate -45324.0 mii lei.

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

În perioada 2009-2011 subprogramul s-a realizat sub denumirea: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării
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Tabelul nr.11 la Nota informatriva (continuare 157.16.09)

I. Informaţie de fond Cod

16
Cercetari stiinţifice fundamentale în domeniul biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii 09

Denumirea autorităţii publice 157

Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7

Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice fundamentale 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

nr. r1 7 7 7

unit o1 1 1 1
unit o2 147 147 147
unit o3 5 5 5
unit o4 1 1 1
unit o5 12 12 12

unit. e1 0,2 0,2 0,2

unit. e2 0,17 0,17 0,17

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

ic
ie

nt
a

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de cercetător ştiinţific

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 100.000 de lei alocaţi 
pentru cercetare

Monografii editate
Crearea noilor programe de combatere a celor mai răspîndite maladii

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21.07.05 
programul "Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii" reprezintă o direcţie 
strategică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Prezentul Program are menirea de a asigura 
finanţarea procesului de cercetare ştiinţifică în cadrul a 11 organizaţii din sfera ştiinţei şi 
inovării şi 15 profiluri, inclusiv pentru crearea Centrelor Ştiinţifico-Practice.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

Brevete obtinute

de
 p

ro
du

s

Concepte elaborate
Articole  publicate

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare
Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Metode noi de diagnostic, tratament şi profilaxie

Scopul
Identificarea bazelor ştiinţifice ale sănătăţii celor mai frecvente patologii şi elaborarea 
preparatelor farmaceutice autohtone. Elaborarea şi perfecţionarea metodelor  şi tehnologiilor de 
diagnostic şi tratament întru fortificarea sănătăţii.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Suportul stiintific in asigurarea securitatii alimentare a tarii. Sinteza noilor soiuri si hibrizi de 
plante competitive, ameliorarea fondului genetic de animale domestice. Perfectionarea 
biotehnologiilor intensive de cultivare, de protectie a plantelor, de sporire a fertilitatii solului si 
de procesare a materiei prime.
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Tabelul nr.11 la Nota informatriva (continuare 157.16.09)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

unit. e3 0,01 0,01 0,01

unit. e4 0,08 0,08 0,08

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
43 049,8 40 959,3 36 827,4 8 121,4 8 731,9 9 711,6
42 768,8 40 530,1 36 637,4 8 121,4 8 731,9 9 711,6

8 121,4 8 731,9 9 711,6

281,0 429,2 190,0

NOTA: În perioada 2009-2011 subprogramul s-a realizat sub denumirea: Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii
Cheltuielile totale din programul respectiv pentru perioada 2009-2011 conţin cheltuieli ştiinţifice fundamentale şi aplicate după cum urmează:

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Anul 2009: cercetări ştiinţifice fundamentale -8851.7 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate -34198.1 mii lei.

de
 e

fi

Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la unitate de cercetător ştiinţific

Anul 2010: cercetări ştiinţifice fundamentale -8155.4 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 32803.9 mii lei.
Anul 2011: cercetări ştiinţifice fundamentale -7385.5 mii lei; cercetări ştiinţifice aplicate - 29441.9 mii lei.

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la fiecare 100.000 de lei alocaţi 
pentru cercetare

Total (A+B+C+D)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.10) 

I. Informaţie de fond Cod

16

Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 10

Denumirea autorităţii publice 157

Grupa principală 7

Grupa funcţiei Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 04

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

unitati r1 130 135 140,0 60,0 60,0 60,0

unitati r2 30 770 31 030 24 610 15 000 15 000 15 000

unitati r3 10 10 10

Efectuarea lucrărilor de construcţie-montaj obiecte o4 6 5 3 3 3 3

unitati o5 43 40 38 55 55 55

Unitatea de 
măsură

Proiecte cîştigate, în cadrul Programul Cadru 7 al Uniunii Europene, 
în rezultatul desfăşurării concursului.

de
 p

ro
du

s

Analiza, evaluarea şi monitorizarea nivelului ştiinţific al 
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din subordine şi 
coordonarea activităţii lor

II.  Indicatorii de performanţă

Scopul
Asigurarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu servicii metodologice, informaţionale, tehnice, 
de expertiză şi de dezvoltare a bazei imobiliare. 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

de
 re

zu
lta

t

Expertizarea programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării

Imbunatatirea/sporirea nivelului de asigurare a serviciilor de suport. Sporirea eficacitatii activitatii de 
cercetare din sfera stiintei si inovarii

Descrierea narativă a programului/subprogramului
În conformitate cu art.73 (lit h),117 şi 125 din Codul cu privirea la ştiinţa şi inovare al Republicii 
Moldova ( nr.259-XV din 15 iulie 2004) Programul "Servicii de suport pentru asigurarea activităţii sfera 
ştiinţei şi inovării".

Cod 

Completarea fondului de carte 

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Ştiinţă şi inovare
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.10) 

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
52 664,0 49 809,8 35 142,8 43 684,0 33 244,8 36 051,6
51 648,8 48 352,7 33 296,4 41 969,6 31 530,4 34 337,2

38 969,6 28 530,4 31 337,2
3 000,0 3 000,0 3 000,0

1 015,2 1 457,1 1 846,4 1 714,4 1 714,4 1 714,4
1 714,4 1 714,4 1 714,4

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

Total (A+B+C+D)

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.14) 

I. Informaţie de fond Cod
16
14

Denumirea autorităţii publice 157
Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7
Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice aplicate 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 14 15 15

% r2 3 5 5

nr. r3 9 9 9

unit. o1 4 4 4
unit. o2 85 85 85
unit. o3 6 7 7

unit. o4 4 4 4

unit. o5 5 6 6

unit. o6 10 10 10

unit. o7 4 4 4

ani e1 3 3 3

% e2 10 10 10

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Reducerea termenilor de creare a soiurilor şi hibrizilor

Sporirea rezistenţei ecologice 

de
 p

ro
du

s

Fenomene şi procese identificate
Articole publicate
Elaborarea noilor soiuri şi hibrizi competitivi

Ameliorarea raselor şi crosurilor de animale domestice

Monografii şi culegeri editate

Tehnologii şi procedee tehnologice noi identificate

Materiale şi substanţe noi identificate 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Majorarea productivităţii plantelor

Sporirea calităţii recoltei

Brevete, certificate de autor obţinute

Scopul
Asigurarea securitatii alimentare, crearea noilor soiuri şi hibrizi de plante cu o productivitate şi rezistenţă sporită, 
perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a plantelor şi întreţinere a animalelor, de menţinere a fertilităţii solului.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Asigurarea suportului stiintific in securitatea alimentara, sinteza noilor soiuri de hibrizi de plante competitive, 
ameliorarea findului genetic de animale domestice, perfectionarea biotehnologiilor intensive de cultivare, de 
protectie a plantelor de spor.

Descrierea narativă a programului/subprogramului
În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21 iulie 2005 programul 
"Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară" reprezintă o direcţie strategică a activităţii din 
sfera ştiinţei şi inovării. 

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare
Denumirea subprogramului Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară

Academia de Ştiinţe a Moldovei
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.14) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

zile e3 45 45 45

% e4 12 12 12

unit. e5 0,13 0,13 0,13

unit. e6 0,2 0,2 0,1

unit. e7 0,05 0,05 0,05

unit. e8 0,06 0,06 0,06

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
74 881,0 81 294,1 91 743,7
58 340,8 64 753,9 75 203,5
58 340,8 64 753,9 75 203,5

16 540,2 16 540,2 16 540,2
16 540,2 16 540,2 16 540,2

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Majorarea perioadei de păstrare a producţiei pomiviticole

Reducerea consumului specific de energie la 1 ha 

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de 
cercetător ştiinţific

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 
100.000 de lei alocaţi pentru cercetare

Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la unitate de 
cercetător ştiinţific

Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la fiecare 
100.000 de lei alocaţi pentru cercetare
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.15 )

I. Informaţie de fond Cod

16

Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi 15

Denumirea autorităţii publice 157

Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7

Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice aplicate 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

Participări la conferinţe internaţionale cu rapoarte invitate nr. r1 20 20 20

nr. r2 21 20 20

nr. o1 23 23 23
nr. o2 1 1
nr. o3 6 6 6

nr. o4 4 4 4

nr. o5 4 4 4

nr. o8 72 72 72

 mil lei o6 20 25 30

mil lei o7 1,5 2 3

nr. e1 250 300 350

Descrierea narativă a programului/subprogramului
În conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21 iulie 2005 programul 
"Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi" constituie o direcţie strategică a activităţii din 
sfera ştiinţei şi inovării.

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

de
 

re
zu

lta
t

Brevete de invenţii 

de
 p

ro
du

s

Volumul producţiei Parcului ştiinţifico-tehnologic "Academica" 

Volumul producţiei Parcului  ştiinţifico-tehnologic 

Scopul
Explorarea fenomenelor fizice, obţinerea  materialor noi multifuncţionale, elaborarea dispozitivelor electronice 
şi fotonice, elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, nanomaterialelor, produselor şi sistemelor 
inteligente. 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Identificarearea   de prosece si efecte fizice noi la nivel mezo - si nanodimensional. Dezvoltarea si utilizarea 
nanotehnologiilor. Eleborarea de produse ingineresti, tehnologii industriale si echipamente tehnice competitive.

en
ţă Locuri noi de muncă create

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Monografii publicate

Articole ştiinţifice editate (reviste internaţionale) 

Metode şi tehnologii noi elaborate; modele experimentale (din 
2012)

Materiale şi substanţe noi identificate

Dispozitive şi echipamente elaborate

Articole ştiinţifice editate (reviste naţionale) 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.15 )

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

mii lei e2 47 50 52

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
27 457,2 30 058,4 34 347,7
23 121,2 25 722,4 30 011,7
23 121,2 25 722,4 30 011,7

4 336,0 4 336,0 4 336,0
4 336,0 4 336,0 4 336,0

de
 e

fic
ie

Sursele financiare ale agenţilor economici investite pentru 
implementarea inovaţiilor autohtone în sectorul real al economiei 

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.16 )

I. Informaţie de fond Cod
16

16

Denumirea autorităţii publice 157
Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7

Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice aplicate 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lt
at nr. r1 3 3 3

unităţi o1 16 16 16

unităţi o2 5 5 5

titluri o3 1 1 1

unităţi o4 1 1

unităţi o5 2 2 2

unităţi o8 1 1 1

unităţi o6 1 1 1

unităţi o7 1 1 1
MW e1 1 1 1
% e2 10 10 10

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv 
prin folosirea resurselor renovabile

Cod

Metode 

Tehnologii noi identificate

Mostre maşini / Modele experimentale noi elaborate

Dispozitive, instalaţii

de
 p

ro
du

s

Articole recenzate în reviste naţionale

Articole recenzate  în reviste internaţionale

Editarea revistelor ştiinţifice

Monografii editate

ţă

Diminuarea pierderilor de putere în sistemul energetic
Majorarea eficienţei utilizării combustibilului la generarea dispersată

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Elaborarea tehnologiilor şi dispozitivelor performante privind producerea, transportul energiei, 
inclusiv obţinută din sursele de energie regenerabile; diminuarea pierderilor de putere în sistemul 
energetic cu 1 MW.

În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21 iulie 2005 
programul "Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin 
folosirea resurselor renovabile" reprezintă o direcţie strategică.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

1.  Brevete obtinute

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Scopul
Elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor şi soluţiilor tehnice pentru eficientizarea utilizării şi 
conservării energiei şi de valorificare a surselor regenerabile de energie.
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.16 )

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

% e3 30 30 30

% e4 12,0 12,0 12,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
3 716,3 4 109,0 4 757,1
3 392,9 3 785,6 4 433,7
3 392,9 3 785,6 4 433,7

323,4 323,4 323,4
323,4 323,4 323,4

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nţ Reducerea numărului de refuzuri a LEA 10 kV cu conductoarele apropiate 
ale fazelor

Majorarea capacităţii de transport în reţelele de distribuţie (în comparaţie cu 
soluţiile utilizate)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.17)

I. Informaţie de fond Cod

16

17

Denumirea autorităţii publice 157

Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7

Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice aplicate 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

unit. o1 351,0 351,0 351,0

unit. o2 86,0 86,0 86,0

unit. o3 100,0 100,0 100,0

unit. o4 7,0 7,0 7,0

unit. o5 10,0 10,0 10,0

unit. o6 5,0 5,0 5,0

unit. o7 51,0 51,0 51,0

titluri o8 23,0 23,0 23,0

unit. o9 10,0 12,0 12,0

unit. e1 0,85 0,85 0,85

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Reviste ştiinţifice editate

Ghiduri metodice elaborate

ci
en
ţă Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la 

unitate de cercetător ştiinţific

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 p

ro
du

s

Articole în reviste recenzate naţionale

Articole în reviste recenzate internaţionale

Teze la conferinţe internaţionale

Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale

Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale

Organizarea expoziţiilor de carte şi muzeale

Monografii editate

Scopul Elaborarea bazelor ştiinţifice şi practice privind consolidarea statului de drept, valorificarea patrimoniului istorico-
cultural, spiritual şi a istoriei naţionale, modernizarea sistemului educaţional.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Identificarea si valorificarea patrimoniului istorico-cultural, a mostenirii cultural-istorice, etnoculturale, literare, 
folclorice si spirituale. Asigurarea stiintifica a proceselor a statului de drept.

Descrierea narativă a programului/subprogramului
În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.160-XVI din 21 iulie 2005 programul "Edificarea 
statului de drept, valorificarea patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei şi a resuselur umane în contextul integrării 
europene".

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului  
cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene

Academia de Ştiinţe a Moldovei
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.17)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

unit. e2 1,4 1,4 1,4

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
5 051,3 5 589,6 6 529,2

5 051,3 5 589,6 6 529,2
5 051,3 5 589,6 6 529,2

C. Fonduri speciale

D. Proiecte finantate din surse externe

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

de
 e

fic

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la 
fiecare 100.000 de lei alocaţi pentru cercetare

Total (A+B+C+D)

202



Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.18 )

I. Informaţie de fond Cod

16

18

Denumirea autorităţii publice 157

Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7

Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice aplicate 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

nr. r1 17 17 17

unităţi o1 137 137 137
unităţi o2 8 8 8
unităţi o3 9 9 9
unităţi o4 6 6 6
unităţi o5 18 18 18
unităţi o6 4 4 4
unităţi o7 6 6 6
unităţi o8 1 1 1

unităţi o10 4 4 4

unităţi o11 8 8 8

Metode noi elaborate
Sistem informaţional geografic

Banci de date create

Cod

Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea 
durabilă a economiei ţării

Harti digitale elaborate

Editarea revistelor

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Brevete obţinute

de
 p

ro
du

s

Articole publicate

Organizarea manifestărilor ştiinţifice
Monografii, culegeri editate
Soiuri noi de  plante identificate pentru completarea genofondului

Tulpini noi de microorganisme

Scopul
Elaborarea mecanismelor economice, bazelor ştiinţifice a utilizării resurselor naturale, umane şi 
informaţionale, menţinerii echilibrului ecologic şi stopării degradării mediului ambiant, inclusiv a 
biodiversităţii întru dezvoltarea durabilă a ţării.

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Identificarea mecanismelor economice de dezvoltare durabila a tarii si de utilizare eficienta a resurselor 
informationale si naturale, inclusiv zacamintelor subterane, de conservare si protectie ecologica a acestora.

Descrierea narativă a programului/subprogramului
În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21 iulie 2005 programul 
„Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru  dezvoltarea durabilă” reprezintă o 
direcţie strategică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.18 )

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

CodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură
mii lei e2 3 300 3 300 3 300

unităţi e3 0,32 0,32 0,32

unităţi e4 0,45 0,45 0,45

unităţi e5 0,36 0,36 0,36

unităţi e6 0,52 0,52 0,52

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
53 472,4 58 812,8 67 634,7
47 616,0 52 956,4 61 778,3
47 616,0 52 956,4 61 778,3

5 856,4 5 856,4 5 856,4
5 856,4 5 856,4 5 856,4

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

fic
ie

nt
a

Obţinerea resurselor extrabugetare antrenate în cercetare

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de 
cercetător ştiinţific
Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 100.000 de 
lei alocaţi pentru cercetare

D. Proiecte finantate din surse externe

Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la unitate de 
cercetător ştiinţific
Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la fiecare 100.000 de 
lei alocaţi pentru cercetare

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.19 )

I. Informaţie de fond Cod
16

Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii 19
Denumirea autorităţii publice 157
Grupa principală Ştiinţă şi inovare 7
Grupa funcţiei Cercetări ştiinţifice aplicate 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

nr. r1 14 14 14

unit o1 273 273 273
unit o2 9 9 9
unit o3 2 2 2
unit o4 15 15 15
unit o5 1 1 1

% e1 25 15 15

unit. e2 0,4 0,4 0,4

unit. e3 0,33 0,33 0,33

unit. e4 0,017 0,017 0,017

unit. e5 0,016 0,016 0,016

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Efectul economic in rezultatul implmentarii metodelor, preparatelor 
farmaceutice
Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de 
cercetător ştiinţific

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 100.000 de 
lei alocaţi pentru cercetare
Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la unitate de 
cercetător ştiinţific
Numărul de brevete; certificate de autor, raportat la fiecare 100.000 de 
lei alocaţi pentru cercetare

Brevete obtinute

de
 p

ro
du

s

Articole  publicate
Monografii editate
Produse medicamentoase
Tehnologii noi   
Crearea Centrului Ştiinţifico-Practic de Sanocreatologie

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Suportul stiintific in asigurarea securitatii alimentare a tarii. Sinteza noilor soiuri si hibrizi de plante 
competitive, ameliorarea fondului genetic de animale domestice. Perfectionarea biotehnologiilor intensive de 
cultivare, de protectie a plantelor.

Descrierea narativă a programului/subprogramului
În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 21.07.05 programul 
"Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii" reprezintă o direcţie strategică a activităţii 
din sfera ştiinţei şi inovării.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

Denumirea programului Ştiinţă şi inovare
Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Scopul
Identificarea bazelor ştiinţifice ale sănătăţii celor mai frecvente patologii şi elaborarea preparatelor 
farmaceutice autohtone. Elaborarea şi perfecţionarea metodelor  şi tehnologiilor de diagnostic şi tratament 
întru fortificarea sănătăţii.
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.19 )

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
32 453,5 34 900,5 38 794,6
32 263,5 34 710,5 38 604,6
32 263,5 34 710,5 38 604,6

190,0 190,0 190,0
190,0 190,0 190,0

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.16.20)

Cod

16

20

157

Ştiinţă şi inovare 7

Cercetări ştiinţifice aplicate 02

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

nr. actiuni r1 5 5 5

nr. actiuni r2 4 4 4

nr. actiuni o1 7 7 7

nr. proiecte o2 9 9 9

nr.lucrari o3 10 10 10

mii lei
5 000,0 5 000,0 5 000,0
5 000,0 5 000,0 5 000,0
5 000,0 5 000,0 5 000,0

D. Proiecte finantate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

III. Bugetul programului/subprogramului

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente

Organizarea actiunilor manifestarilor stiintifice nationale si 
internationale de importanta majora

Proiecte pentru procurarea echipamentului stiintific

Editarea lucrarilor de valoare, expertizate de CCE

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale

Descrierea narativă a programului/subprogramului
În conformitate cu art.73 (lit h),117 şi 125 din Codul cu privirea la ştiinţa şi inovare al Republicii Moldova ( 
nr.259-XV din 15 iulie 2004) Programul "Servicii de suport pentru asigurarea activităţii sfera ştiinţei şi 
inovării" reprezintă una din direcţii.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

de
 re

zu
lta

t Actiuni de promovare a imaginii stiintei si de diseminare a 
informatiei
Actiuni privind reformele economiei nationale si sferei stiintei si 
inovarii

de
 p

ro
du

s

Grupa principală

Grupa funcţiei

Scopul Asigurarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu servicii metodologice, informaţionale, tehnice, de 
expertiză şi de dezvoltare a bazei imobiliare. 

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Imbunatatirea/sporirea nivelului de asigurare a serviciilor de suport. Sporirea eficacitatii activitatii de 
cercetare din sfera stiintei si inovarii.

I. Informaţie de fond
Denumirea programului Ştiinţă şi inovare

Denumirea subprogramului Măsuri în domeniul ştiinţei şi inovării

Denumirea autorităţii publice Academia de Ştiinţe a Moldovei
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.88.03)

I. Informaţie de fond Cod

88

03
Denumirea autorităţii publice 157
Grupa principală 6
Grupa funcţiei 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 107,1 193,3 186,2 109,4 108,0 108,9

% r2 102,9 93,1 71,4 100,2 96,1 97,0

unit. o1 45 87 162 177 191 208

unit. o5 102 91 108 132 132 200

unit. e1 5,3 4,8 9,0 9,8 10,6 11,6

unit. e2 2,5 3,5 4,8 5,9 6,4 6,9

lei e3 52 504,4 48 896,6 34 936,4 34 990,0 33 639,5 32 627,3

lei e11 3 524,5 7 512,1 5 664,8 5 559,1 5 755,2 4 019,1

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic

Numărul elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev 

Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în cămine

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

de
 re

zu
lta

t Numărul mediu de elevi față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent

de
 p

ro
du

s

Numărul mediu de elevi total

Numărul de locuri ocupate în cămine

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Învățămînt secundar

Scopul
Asigurarea dezvoltării de bază, integrării sociale și formării culturii generale, necesare pentru continuarea 
studiilor la următorul nivel

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

1. Sporirea accesului elevilor la educația liceală cu profil academic inovativ prin majorarea contingentului în 
medie cu 9% anual
2. Eficientizarea cheltuielilor liceului-internat academic inovativ prin majorarea raportului elev / personal 
didactic cu 2,6 unități și a raportului elev / personal non-didactic cu 2,1 unități pînă în anul 2014

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Programul cuprinde activitățile liceului-internat academic inovativ, ce sunt orientate spre dezvoltarea și 
manifestarea capacităților intelectuale ale elevilor dotați prin asigurarea celor mai favorabile condiții de studii și 
comodități aferente procesului de instruire.

Denumirea programului Învățămîntul public și serviciile de educație

Denumirea subprogramului Învățămînt secundar

Academia de Științe a Moldovei

Învățămînt
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.88.03)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
2 722,2 4 936,1 6 271,5 6 935,0 7 198,5 7 604,7
2 721,2 4 935,0 6 268,2 6 729,0 6 992,5 7 398,7

6 729,0 6 992,5 7 398,7

1,0 1,1 3,3 206,0 206,0 206,0
206,0 206,0 206,0

D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale

B.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.88.05)

I. Informaţie de fond Cod

88

Învăţămîntul superior 05

Denumirea autorităţii publice 157
Grupa principală Învățămîntul 6
Grupa funcţiei Învățămîntul superior 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 178,9 144,3 138,0 114,1 94,0

% r2 133,4 60,3 88,6 81,0 106,3

unitati o1 93 166 239 330 377 354
unitati o6 131 115 115 160 160 160
unitati o7 36 29 38 120 115 160
unitati o4 65,1 116,2 167,3 231,0 263,9 247,8

unit/post e1 8,1 8,1 8,2 8,6 9,8 9,2

unit/post e2 4,0 7,1 7,1 9,9 11,3 10,6

lei e10 626,3 626,3 626,3 626,3 626,3 626,3
lei e3 31 618,1 42 179,0 25 417,0 22 508,0 18 228,0 19 385,4

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Numărul mediu a studenților la o unitate de personal de profil și 
pedagogic
Numărul mediu de studenți la o unitate de personal auxiliar și de 
deservire
Bursa medie a unui student
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student

de
 re

zu
lta

t

Numărul mediu de studenți față de anul precedent

Cheltuielile medii pentru pregătirea unui student față de anul 
precedent

de
 p

ro
du

s Numărul mediu de studenți, total
Numărul mediu de studenti înmatriculați pentru instruire, total
Numărul mediu de studenti absolvenți, total
Numărul mediu de bursieri

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Asigurarea cu cadre calificative în domeniu prin sporirea numărului de absolvenţi de 4 ori în anul 2012 şi de 
4,5 ori pe termen mediu faţă de indicatorii realizaţi în anul 2010. Eficientizarea cheltuielilor prin creşterea 
ratei student/unitate personal de profil şi pedagogic şi ratei student/ personal auxiliar şi de deservire pe 
termen mediu cu 13 la sută şi, respectiv, cu 49 la sută faţă de 2010.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova privind înfiinţarea Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 1093-IV din 23 aprilie 2007, 
învăţămîntul superior reprezintă o parte componentă a structurii sistemului naţional de învăţămînt, care se 
realizează prin instituţii de învăţămînt superior: academii, universităţi şi instituţii, cu promovarea lanţului de 
cunoştinţe: educare-cercetare-inovare-dezvoltare. Prezentul program are menirea de a asigura finanţarea 
procesul calitativ  de instruire a studiilor (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani) la două domenii de formare 
profesională: ştiinţe ale naturii şi ştiinţe exacte.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Denumirea programului Învăţămîntul public şi servicii de educaţie

Denumirea subprogramului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Scopul Pregătirea cercetătorilor-manageri de performanţă în domeniul de cercetare - inovare
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 157.88.05)

mii lei
3 109,4 7 356,1 7 124,0 7 444,9 7 683,5 7 955,2
2 931,0 6 995,8 6 565,2 6 886,1 7 124,7 7 396,4

6 886,1 7 124,7 7 396,4

178,4 360,3 558,8 558,8 558,8 558,8
558,8 558,8 558,8

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli curente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli curente

III. Bugetul programului/subprogramului
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 205.66.02)

I. Informaţie de fond Cod

Dezvoltarea turismului 66

Dezvoltarea turismul 02
Denumirea autorităţii publice Agenția Turismului a RM 205
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Organe administrative 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

pers. r2 44 550,0 45 550,0 46 550,0 47 550,0 48 550,0

mii lei r3 101 731,6 104 014,8 106 298,3 108 581,9 110 865,4

buc. o2 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
nr. o3 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Tururi informaționale organizate nr. o4 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

% e2 2,24 4,49 6,73 8,98

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
604,1 877,2 3 696,9 3 931,1 4 238,5 4 359,3
525,4 877,2 3 696,9 3 931,1 4 238,5 4 359,3

3 931,1 4 238,5 4 359,3

78,7

Volumul încasărilor  din activitatea de turism 
intern și receptor

de
 p

ro
du

s

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul Crearea unei infrastructuri turistice viabile 
Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                     Promovarea, reprezentarea si dezvoltarea produsului turistic

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Descrierea narativă a programului/subprogramului Elaborarea si promovarea produselor turistice la nivel international si national

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Creștere încasărilor din serviciile turistice 
comparativ cu anul 2010

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli curente

Materiale promoționale editate
Participări la expoziții internaționale 

de
 re

zu
lta

t Numărului de turiști incluși în circuitul intern 
și receptor
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 264.64.01)

I. Informaţie de fond Cod

Dezvoltarea transporturilor și gospodăriei drumurilor 64

Elaborare a politicii şi management în domeniul transporturilor și gospodăriei drumurilor 01
Denumirea autorităţii publice Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 264
Grupa principală Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică 14
Grupa funcţiei Organe administrative 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 re

zu
lta

t

unități r4 3 7 12 13 15

unități o3 5 5 12 13 14 16

unități o4 20 49 55 60 62 63

mii lei
4 778,0 6 167,2 5 990,3 4 379,1 5 210,2 5 565,3
4 778,0 6 167,2 5 990,3 4 379,1 5 210,2 5 565,3

4 379,1 5 210,2 5 565,3

Elaborarea în perioada 2012-2014 a 30 de documente de politici de înaltă calitate pentru armonizarea cadrului legislativ 
național la aquis-ului European în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor (potrivit Acordului de Asociere cu UE)

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Elaborarea politicii şi management în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor, inclusiv supravegherea activităților 
instituțiilor subordonate din domeniu în vederea atingerii scopurilor strategice ale sectorului. Monitorizarea implementării 
politicilor naționale și internaționale în domeniul transporturilor.Acest subprogram este implementat de către administrația 
MTID.

II.  Indicatorii de performanţă
Unitatea 

de 
măsură

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul Asigurarea dezvoltării și implementării politicii naționale durabile în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor

de
 p

ro
du

s Documente de politici revizuite și elaborate

Specialiști instruiți în domeniul 
transporturilor

III. Bugetul programului/subprogramului

Total (A+B+C+D)

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Cod

A. Componenta de bază (A1+A2)
A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale

B.Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

Acte legislative și normative promovate la 
inițiativa MTID și aprobate de Guvern, 
Parlament
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 264.64.02)

I. Informaţie de fond Cod

Dezvoltarea transporturilor și gospodăriei drumurilor 64

Dezvoltare a drumurilor 02

Denumirea autorităţii publice Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 264

Grupa principală 14

Grupa funcţiei Gospodăria drumurilor 7

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% 10 15 17 24 27 30

% r4 20 22 30 33 40 45

% r5 70 63 53 43 33 25

unități r6 2 755 2 921 2 775 2 636 2 504 2 379

pers. r7 487 452 429 408 388 368

km o1 200 240 330 500 700 900

km o2 150 210 300 420 540 720

km o4 670 737 1 005 1 106 1 340 1 508

km o5 600 660 900 990 1 200 1 350

mil.lei e1 4,70 6,00 7,00 7,50 8,00 8,10

mil.lei e2 3,00 3,20 3,30 3,50 3,70 3,80

Numărul de accidente rutiere

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică

Scopul Asigurarea dezvoltării și menținerii infrastructurii drumurilor publice în condiții de maximă siguranță

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

1.Reabilitarea drumurilor publice naționale la nivel de 27% către anul 2014 și locale la nivel de 12% către anul 
2014 2. Diminuarea în anul 2014  numărului de accidente rutiere cu 14,3 % în comparaţie cu anul 2011

Costul mediu de reabilitare al unui km de drum public local

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Subprogramul cuprinde activităţi de reabilitate, reparare și întreținere a infrastructurii drumurilor publice 
naționale și locale, monitorizarea stării drumurilor, căt și acțiuni și programe de creștere a siguranței rutiere.  
Obiectivele subrogramului sunt implementate de către ASD. Lungimea totală a drumurilor publice naţionale 
3336 km; lungimea totală a drumurilor publice locale 5475 km.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

Starea drumurilor publice naționale (% din lungimea drumurilor 
publice naționale) bună
Starea drumurilor publice naționale (% din lungimea drumurilor 
publice naționale) mediocră
Starea drumurilor publice naționale (% din lungimea drumurilor 
publice naționale) rea

Numărul deceselor ca urmare a accidentelor rutiere

de
 p

ro
du

s

Lungimea sectoarelor reabilitate de drumuri publice naționale

Lungimea sectoarelor reabilitate de drumuri publice locale

Lungimea sectoarelor reparate de drumuri publice naționale

Lungimea sectoarelor reparate de drumuri publice locale

fic
ie

nţ
ă Costul mediu de reabilitare al unui km de drum public național

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 264.64.02)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 

de măsură Cod

mil.lei e3 0,30 0,35 0,40 0,48 0,62 0,75

mil.lei e4 0,15 0,20 0,24 0,30 0,35 0,42

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
347 995,4 695 868,9 888 025,9 1 397 759,0 1 823 901,3 2 346 437,9
347 995,4 695 868,9 888 025,9 1 108 226,2 1 164 301,3 1 236 437,9

1 024 815,0 1 090 233,0 1 136 396,0
83411,2 74068,3 100041,9

289 532,8 659 600,0 1 110 000,0

Costul mediu de reparație al unui km de drum public local

A.2 Investiţii capitale

B.1 Cheltuieli recurente

de
 e

f

B.Mijloace speciale (B.1+B.2)

Costul mediu de reparație al unui km de drum public național

B.2 Investiţii capitale
C. Fonduri speciale

D. Proiecte finanţate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A1+A2)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 264.64.03)

I. Informaţie de fond Cod

Dezvoltarea transporturilor și gospodăriei drumurilor 64

Dezvoltare a transportului naval 03

Denumirea autorităţii publice Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 264

Grupa principală 14

Grupa funcţiei Transport  naval 02

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

mii unitati r2 3,5 0,2 4,0 4,3 4,6

mii tone. r3 62,3 440,3 527,5 580,3 638,3 702,1

mii lei r4 4 561,9 4 437,8 4 500,0 4 800,0 5 000,0 5 300,0

mii unitati o5 170,0 176,0 185,0 185,0 185,0 185,0

unit. o1 109,0 427,0 512,0 563,0 619,0 681,0

mii tone o2 52,0 32,1 52,0 65,0 70,0 75,0

1.Creșterea nrumărului de pasageri în transportul maritim internațional până cu 4,4 mii perssoane în 2014 faţă 
de 2011.  2.Creșterea în 2014 comparartiv cu anul 2011a ponderii transportului fluvio-naval de mărfuri în 
comerț internațional prin intermediul portului Giurgiulești cu 33% și a mărfurilor în comerțul intern cu 44%.   
3.Creștrea cu 18% a veniturilor încasate de la înregistrarea navelor în 2014 față de anul 2011. 4.Menținerea 
navigabilității pentru 558 km căi fluviale interne. 

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Subprogramul cuprinde activităţi de dezvoltare a infrastructurii transportului naval prin: - lucrări de menţinere a 
șenalului pe căile navigabile interne; - creşterea numărului navelor fluvio-maritime înregistrate în Registrul de 
Stat al Navelor al RM; - promovarea acțiunilor privind siguranța în transportul naval. Subprogramul urmărește 
deasemenea asigurarea funcţionalităţii porturilor de mărfuri și pasageri și perfecţionarea cadrului legal în 
domeniul transportului naval. Activiățile prevăzute de subprogram sunt implementate de către Căpitănia 
Porturilor Giurgiulești, I.S."Portul fluvial Ungheni" și administrația Î.S. ”Bacul Molovata” 

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 
măsură

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică

Scopul Revitalizarea şi dezvoltarea transportului naval în Republica Moldova

Numărul de călători transportaţi prin intermediul ÎS "Bacul 
Molovata" 
Nave (barje) intrate la cheiurile în vecinătatea localitaţii 
Giurgiuleşti
Mărfuri transportate (nave de stat)

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

de
 re

zu
lta

t

Numărul de călători transportaţi prin intermediul Portului de 
pasageri Giurgiulesti cu nave private, rute internaționale

Mărfuri transportate în comerț internațional pe coridorul 
Paneuropean VII (Dunarea) cu nave private, prin portul 
Giurgiulești

Venituri încasate din înregistrarea navelor în registrul de Stat al 
Navelor al RM

ro
du

s

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 264.64.03)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat
II.  Indicatorii de performanţă Unitatea de 

măsură Cod

unit. o3 34 300,0 56 500,0 30 500,0 35 000,0 41 000,0 40 500,0

unit. o7 442,0 505,0 600,0 700,0 750,0 800,0

km o6 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0

lei/km e2 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 300,0 3 300,0 3 200,0

tonă/km e3 10,2 12,5 12,5 12,0 12,0 11,3

III. Bugetul programului/subprogramului
mii lei

4 949,8 5 105,0 6 827,8 7 195,1 7 343,8 7 499,9

2 110,7 1 827,8 2 627,8 2 809,8 2 880,3 2 954,3
2 809,8 2 880,3 2 954,3

2 839,1 3 277,2 4 200,0 4 385,3 4 463,5 4 545,6
4 385,3 4 463,5 4 545,6

Unităţi auto transportate (nave de stat)

Nave inregistrate in Registrul de Stat al Republicii Moldova

de
 e

fic
ie

nţ
ă Costul lucrărilor de adâncire si demarcare pe km de rîu 

navigabil

Costul mediu al transportarii unei tone de marfă la 1km

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A1+A2)

de
 p

D. Proiecte finanţate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale

B.Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

C. Fonduri speciale

Lungimea căilor navigabile interne mentinute cu parametrul 
șenalului.

217



Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 264.64.04)

I. Informaţie de fond Cod
Dezvoltarea transporturilor și gospodăriei drumurilor 64

Servicii de transport auto 04

Denumirea autorităţii publice Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 264

Grupa principală Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică 14

Grupa funcţiei 9

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat
% r1 90,6 93,8 96,9

mii lei r2 42 171,2 43 517,1 44 763,0

unit o1 1 350,0 1 350,0 1 350,0
unit o2 2 200,0 2 600,0 3 000,0

unit o3 6 000,0 6 500,0 7 000,0
unit o4 800,0 900,0 1 000,0

unit o5 6 000,0 6 500,0 7 000,0

unit o6 59,0 60,0 61,0

unit o7 1 200,0 1 700,0 1 800,0
unit o8 400,0 450,0 500,0

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Scopul Asigurarea dezvoltării transportului auto

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

1.Optimizarea reţelei de transport auto de călători prin creșterea cu 11% în anul 2014 față de 2009 a 
suportului acordat agenților economici (acte eliberate) privind asigurarea implementării prevederilor şi 
cerinţelor acordurilor internaţionale şi convenţiilor în domeniul transportului auto la care Republica 
Moldova a aderat.                                                                                                           2.Monitorizarea 
activităţii staţiilor de testare și sporirea gradului de acoperire a raioanelor cu 16% în anul 2014 față de 
anul 2009.  3.Sporirea încasărilor de la autorizațiile eliberate cu 43% în anul 2014 față de 2009.

Carnet INTERBUS

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Facilitarea accesului agenților economici la actele și documentele necesare desfășurării activităților 
economice. Monitorizarea implementării politicilor inițiate în domeniul transporturilor. Efectuarea unui 
control riguros asupra traficului rutier al mărfurilor și pasagerilor. Obiectivele sunt implementate de către 
ANTA.

II.  Indicatorii de performanţă Unitate de 
măsură

de
 

re
zu

lta
t Gradul de acoperire a raioanelor cu stații de testări

Venituri încasate de la eliberarea autorizatii CEMT, Interbus si 
autorizații unitare 

de
 p

ro
du

s

Autorizaţii multilaterale CEMT eliberate
Cartele pentru tahografele digitale eliberate

Certificate de conformitate CEMT eliberate
Blanchete ale certificatelor de agreare ADR eliberate

Certificate de corespundere a remorcilor şi semiremorcilor cerinţelor 
tehnice pentru camion sigur eliberate

Stații de testare în funcție

Permise de activitate pe rută

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod

Activităţi şi servicii din domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii neatrebuite 
altor grupuri
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 264.64.04)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
3 083,7 3 604,7 4 129,6
3 083,7 3 604,7 4 129,6
3 083,7 3 604,7 4 129,6

NOTA: Anterior aceste masuri erau reflectate la Programul 64.01 respectiv datele financiare pentru perioada 2009-2011 nu au fost incluse in acest program

B.Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

C. Fonduri speciale

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A1+A2)

D. Proiecte finanţate din surse externe

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 264.90.10)

I. Informaţie de fond Cod
Protecția socială 90

Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 10

Denumirea autorităţii publice Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 264

Grupa principală Asigurarea şi asistenţa socială 10

Grupa funcţiei 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

% r1 92 91 89

unit. o1 44 48 52

unit. o2 7 8 10

mii lei o3 541,0 551,8 562,8

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
Total (A+B+C+D) 500,0 500,0 500,0
A. Componenta de bază (A1+A2) 500,0 500,0 500,0

500,0 500,00 500,00

B.Mijloace speciale (B.1+B.2)

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului

Denumirea subprogramului

Compensarea pierderilor suportate de întreprinderile din transport în legătură cu acordarea de înlesniri 
unor categorii de populaţie

Nr. întreprinderilor de transport care au solicitat 
compensații
Sume solicitate de către întreprinderile de transport 
pentru compensări 

Scopul Asigurarea compensării agenților de transport pentru înlesnirile acordate unor categorii de populație la serviciile prestate

Descrierea narativă a programului/subprogramului
Cheltuieli suportate de întreprinderile de transport în urma acordării înlesnirilor unor categorii de populaţie se compensează 
nemijlocit acestora din sursele finanțate de la bugetul de stat în cazul încadrării acestora în criteriile legale stabilite (trafic 
regulat de pasageri, cereri întocmite corect etc.).

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Creșterea ponderii compensărilor acordate întreprinderilor care au depus cereri întocmite conform prevederilor legale în 
anul 2014 față de anul 2011 de 4,7 ori.  

de
 p

ro
du

s

Cereri examinate 

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investiţii capitale

CodII.  Indicatorii de performanţă
Unitate 

de 
măsură

Ponderea achitării compensațiilor 
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.55.02)

I. Informaţie de fond Cod
Gospodaria apelor 55

02
Denumirea autorităţii publice Ministerul Mediului 284
Grupa principală Gospodăria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte 15
Grupa funcţiei Gospodăria comunala 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

kw/m3 r1 1,4 1,6 0,3

% r2 45,0 43,0 41,0

unitati r3 128 400,0 90 700,0 13 968,0

unitati r4 30 200,0 40 300,0 6 206,0

buc o1 44,0 12,0 2,0

buc o5 2,0

m3 o2 9 000,0

km o3 394,0 221,0 34,0
km o4 12,0 23,0 4,0

mii lei /buc e1 323,0 375,0 349,0

mii lei /buc e4 6 500,0

mii lei /buc e2 597,0 535,0 566,0

mii lei /buc e3 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

CodUnitatea de 
măsură

Costul mediu al unui km de rețea de 
canalizare

de
 p

ro
du

s

Reabilitarea  fintinilor arteziene

Staţiilor de tratare reabilitate
Reabilitarea rezervoarelor de apa şi castelelor 
de apă
Extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă

Costul mediu al unui km de rețea de 
aprovizionare cu apă

Denumirea programului
Denumirea subprogramului Gospodaria apelor

Scopul Imbunatatirea sistemelor de canalizare și de aprovizionare cu apă 

Extinderea rețelelor de canalizare

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Costul reabilitării 1 fîntîni arteziene, inclusiv 
castel de apă sau rezervor
Costul reabilitării unei staţii de tratare

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

1. Conectarea/reconectarea la sisteme de aprovizionare cu apa a circa 233 mii persoane catre 2014. 2.Conectarea la sisteme 
de canalizare a circa 76,7 mii de persoane catre 2014                                                                        

de
 re

zu
lta

t

Consumul de energie mediu unitar 

Pierderi de apa

Populație conectată/reconectată la sisteme de 
aprovizionare cu apă 

Populație conectată la sisteme de canalizare

Descrierea narativă a programului/subprogramului Subprogramul cuprinde activități de îmbunătățire a sistemului de canalizare și alimentare cu apă prin reabilitarea și 
extinderea rețelelor deapă și canalizare existente în conformitate cu Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizare a 
localităților din RM

II.  Indicatorii de performanţă
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.55.02)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
104 825,0 234 040,0 36 146,4

104 825,0 234 040,0 36 146,4
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.55.03)

I. Informaţie de fond Cod
55
03

Denumirea autorităţii publice 284

Grupa principală 11

Grupa funcţiei 04

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% r2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% r3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% r4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
km o1 866,3 866,3 866,3 866,3 866,3

mii ha o2 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0

mii ha o3 35,0 35,0 40,0 40,0 52,0
mii ha o4 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8

mii lei /mii  e1 0,9 0,9 2,6 2,6 3,3
mii lei / km e2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
mii lei/ ha e3 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5

mii lei / ha e4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6de
 e

fic
ie

nţ
ă

Costul asigurării securității barajelor
Costul unui km de dig întreţinut
Costul întreţinerii unui ha de teren irigat
Costul evacuării apelor freatice de pe terenurile din 
luncă  

de
 p

ro
du

s

Lungimea digurilor de protecţie întreţinute
Suprafața terenurilor pe care vor fi rebilitate sistemele 
de irigare
Suprafața terenurilor agricole irigate
Suprafaţa terenurilor de luncă desecate

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Programul include măsurile de control şi gestionarea resurselor de apă, exploatarea sistemelor de irigare,  întreţinerea 
digurilor de protecţie împotriva inundaţiei localităţilor şi a terenurilor, a construcţiilor hidrotehnice şi a terenurilor din 
luncă, asigură utilizarea durabilă a resurselor de apă. Programul se realizează de către Agenţia"Apele Moldovei" şi 
întreprinderile  subordonate,  responsabile de gestionarea resurselor de apă  şi îmbunătăţiri funciare

II.  Indicatorii de performanţă Unit. de 
măsură

de
 re

zu
lta

t

Nivelul de irigare a terenurilor agricole

Nivelul de întreţinere tehnică conformă a barajelor 
lacurilor de acumulare
Nivelul de întreţinere a digurilor de protecţie
Nivelul de control al utilizării apelor

Cod

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

Gospodăria apelor
Scopul Asigurarea protecției contra inundațiilor și asigurarea cu apă pentru irigare a economiei naționale

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       Majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate pînă la 52 mii ha în 2014, prevenirea inundațiilor și subinundațiilor 

Ministerul Mediului

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Denumirea programului Gospodăria apelor
Denumirea subprogramului Gestionarea sistemelor de irigare și desecare
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.55.03)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
15 972,5 20 972,5 16 972,5 12 972,5 12 972,5

A. Componenta de bază (A 1 +A.2) 15 972,5 20 972,5 16 972,5 12 972,5 12 972,5
15 972,5 20 972,5 16 972,5 12 972,5 12 972,5

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Total(A+B+C+D)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investiţii capitale
B. Mijloace speciale (B.1 + B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.01)

I. Informaţie de fond Cod
Protecţia mediului 70
Elaborarea politicii şi managementul în domeniul protecţiei mediului 01

Denumirea autorităţii publice Ministerul Mediului 284
Grupa principală Protecţia mediului  şi hidrometeorologia 12
Grupa funcţiei Organe administrative 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1 76,4 25,0 100,0 100,0 100,0 10,0

Scopul
Asigurarea realizării eficiente a politicii statului în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi utilizării durabile a 
resurselor naturale

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014

II.  Indicatorii de performanţă

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul 
pentru care se aprobă programul)                                       

•  Către anul 2012 40% din  legislaţiei naţionale  de mediu să fie aproximată la prevederile directivelor UE

• Elaborarea anual a 10 de acte legislative şi normative de reglementare a activităţilor în domeniul protecţiei mediului
 • Asigurarea creşterii nivelului de pregătire profesională a angajaţilor în domeniul protecţiei mediului cu 20 % anual   

  • Asigurarea monitorizării implementării către anul 2012 în volum de 100%  a prevederilor documentelor de politici 
naţionale şi sectoriale
 • Extinderea cooperării internaţionale şi atragerea investiţiilor în domeniul protecţiei mediului.
 • Creşterea nivelului de cultură ecologică a cetăţenilor prin intermediul mass-mediaa şi creşterea procentului de antrenare 
a  acestora în campaniile de înverzire, salubrizare şi protecţie a mediului
 •  Asigirarea politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, alimentaţiei cu apă şi canalizare şi 
utilizării eficiente a resurselor acvatice a RM

CodUnitatea de 
măsură

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor 
minerale este prerogativa directă a Ministerului Mediului în colaborare cu instituţiile din subordinea sa. În acest sens, 
Ministerul elaborează cadrul legislativ şi normativ necesar pentru realizarea obiectivelor în domeniile sale de activitate, 
asigurînd compatibilitatea acestuia cu tratatele internaţionale, monitorizează implementarea documentelor de politici 
sectoriale şi naţionale şi raportează asupra lor, contribuie la atragerea investiţiilor în domeniul protecţiei mediului şi la 
creşterea nivelului de cultură ecologică a cetăţenilor cu antrenarea acestora în campaniile de înverzire, salubrizare şi 
protecţie a mediului.

Aproximarea cadrul legislativ şi normativ în 
domeniul protecţiei mediului la prevederile 
legislaţiei UE
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.01)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă CodUnitatea de 

măsură

% r2 30,0 40,0 50,0

% r3 80,0 90,0 100,0

% r4 40,0 60,0 80,0

unitati r7 50,0 55,0 60,0

% r8 10,0 15,0 20,0

unităţi o1 50,0 53,0 60,0 65,0

acte o2 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0

acte o3 1 1,0 3,0

unităţi o4 50,0 60,0 60,0

unităţi o5 4,0 5,0 6,0

unităţi o6 400,0 420,0 420,0

unităţi o7 10,0 10,0 10,0

unităţi o8 100,0 150,0 150,0

de
 re

zu
lta

t

Imbunatatirea calitatii aerului si protectia 
antierozionala

Elaborarea balantei de stat a rezervelor de substante 
minerale urile
Rapoarte privind monitorizarea implementării 
documentelor de politici naţionale şi sectoriale
Acţiuni şi campanii naţionale de plantare şi 
salubrizare organizate şi desfăşurate

Activităţi de conştientizare ecologică

Elaborarea programelor dezvoltării (planuri pe 
obiecte) lucrărilor de prospecțiunie geologice pentru 
reproducerea bazei de materie primă minerală

Şedinţe de lucru, întruniri, seminare organizate şi 
desfăşurate

 Localitati asigurate cu servicii de colectare a 
deseurilor

Nivelul de antrenare a populaţiei în campaniile 
naţionale de plantare, salubrizare şi protecţie a 
mediului
Implementarea prevederilor documentelor de politici 
naţionale şi sectoriale 

Creştere a pregătirii profesionale a angajaţilor

Propuneri de proiecte elaborate şi prezentate
organizaţiilor donatoare

de
 p

ro
du

s

Elaborarea politicii in domeniul protectiei mediului 
si utilizarii durabile a resurselor naturale
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.01)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatII.  Indicatorii de performanţă CodUnitatea de 

măsură

acte 
normative o9 45,0 50,0 49,0 49,0 49,0 49,0

unităţi o10 200,0 250,0 300,0
unităţi o11 20,0 25,0 30,0

mii lei/unit e1 30,0 98,6 1 760,6 1 945,0 2 137,0

mii lei e6 369,8 388,3 470,3 593,0 634,6

lei/m3 e7 4,5 4,5 4,5
lei/ha e9 6 000,0 6 000,0 6 000,0

mii lei e2 446,3 315,1 330,1 415,1 537,7 579,3

mii lei e3 1 760,6 1 945,0 2 137,0

mii lei e4 446,4 252,0 267,0 353,0 475,6 517,2

mii lei/unit e5 1 170,0 1 293,5 1 425,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
3 506,3 5 834,4 6 241,9 166 274,7 218 018,7 228 607,1
3 350,2 5 834,4 6 241,9 7 974,7 9 718,7 10 307,1

7 974,7 9 718,7 10 307,1

156,1

158 300,0 208 300,0 218 300,0

Costul elaborarii balantei de stat a rezervelor de 
substante minerale utile

Costul unui ha de teren plantat
Costul un m3 de apa livrata populatiei

Numărul actelor normative din domeniul 
gospodăririi apelor şi hidromelioraţiei, alimentaţiei 
cu apă şi canalizare, protecţiei localităţilor şi 
terenurilor agricole împotriva inundaţiilor şi 
subinundaţiilor monitorizate

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Costul de elaborare a proiectelor de acte legislative 
şi normative, a documentelor de politici
Costul pe unitate a controlului geologic de stat și 
supraveghere minieră de stat asupra cercetării 
geologice, folosirii și protecției subsolului 

Cosul pe unitate a programului dezvoltării lucrărilor 
de prospecțiunie geologice pentru reproducerea 
bazei de materie primă minerală

Costul de elaborare a rapoartelor, informaţiilor 

Numărul de proiecte finanțate din FEN
Cursuri de perfecţionare frecventate

Costul unitate la elaborarea proiectelor, actelor 
normativ-juridice in domeniul relatiilor miniere
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.03)

I. Informaţie de fond Cod
Protectia mediului 70
Securitatea ecologica a mediului 03

Denumirea autorităţii publice 284
Grupa principală Protectia mediului si Hidrometeorologia 12
Grupa funcţiei Protectia mediului 01

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

de
 

re
zu

lta
t

set de 
document r3 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

anual o1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

set de 
documente o5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

mii lei e1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
21 138,0 18 415,6 18 719,5 39 636,0 38 264,0 40 173,0
15 160,5 13 911,0 14 519,5 19 289,0 24 434,0 26 101,0

19 289,0 24 434,0 26 101,0

5 977,5 4 504,6 4 200,0 4 600,0 4 830,0 5 072,0
4 600,0 4 830,0 5 072,0

9 000,0 9 000,0 9 000,0
6 747,0

Denumirea subprogramului
Ministerul Mediului

Scopul Asigurarea utilizării raţionale a resurselor naturale, asigurarea respectării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului înconjurător

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

A. Componenta de bază (A.1+A.2)

Denumirea programului

Unitatea de 
măsură

A.2 Investitii capitale

1.  Asigurarea controlului şi supravegherii ecologice în domeniul utilizării şi protecţiei resurselor naturale. 2. Activitatea este 
realizată de  Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţiile şi Inspecţiile Ecologice, inclusiv Serviciul Piscicol. 3. Promovarea transferului 
de tehnologii noi pentru sursele de energie regenerabilă ambiental-durabile graţie pilotării utilizării dejecţiilor animaliere de grajd 
pentru încălzire pe bază de biogaz şi producerea energiei electrice la nivel de gospodărie agricolă.

Perfectionarea si elaborarea noilor norme metodologice privind 
oraganizarea si efectuarea controlului ecologic de stat

Periodicitatea publicarii rapoartelor cu indicatori

de
 p

ro
du

s

Perfectionarea si elaborarea noilor norme metodologice privind 
organizarea si efectuarea controlului ecologic de stat

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Include activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiilor Ecologice şi Inspecţiilor Ecologice şi a Serviciului Piscicol în 
domeniul exercitării controlului şi supravegherii ecologice în domeniul protecţiei mediului,  activitatea căruia asigură adoptarea şi 
implementarea unor măsuri tehnico-organizatorice, menţinerea unei stări cît mai stabile a mediului înconjurător sau refacerea şi 
ameliorarea componentelor deteriorate ale ecosistemelor naturale, precum și a asigurării utilizarii eficiente a utilizării deșeurilor 
biodegradabile

II.  Indicatorii de performanţă

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)                                       

Cod

B.2 Investitii capitale

Costul exercitarii controlului şi supravegherii ecologice

Total (A+B+C+D)

A.1 Cheltuieli recurente
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.04)

I. Informaţie de fond Cod
70

Controlul calităţii mediului şi prognoza meteo 04
Denumirea autorităţii publice Ministerul Mediului 284
Grupa principală Protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia 12
Grupa funcţiei Hidrometeorologia 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1   30,0 40,0 50,0 60,0

unitati r4    50,0 50,0 50,0

unitati r5 50,0 50,0 50,0

unitati o1 28 580,0 25 073,0 24 000,0 25 000,0 26 000,0 28 000,0

unitati o2 105,0 77,0 100,0 110,0 115,0 120,0

unitati o3 9 071,0 8 764,0 9 000,0 9 100,0 9 200,0 9 300,0

Modernizarea si eficientizarea sistemului national de monitoring a starii si 
evolutiei calitatii mediului.

Denumirea programului Protecţia mediului
Denumirea subprogramului

Scopul

Efectuarea monitoringului meteorologic, hidrologic  şi a calităţii mediului ambiant în 
scopul asigurării securităţii naţionale prin elaborarea şi difuzarea  prognozelor şi 
avertizărilor privind evoluţia condiţiilor  meteorologice, hidrologice şi a factorilor de 
mediu

Cod

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Consolidarea capacităților de (1) a monitoriza condițiile climaterice și de a emite 
avertismente la timp cu privire la hazardurile  climaterice, (2) a gestiona și coordona 
răspunsurile la dezastrele naturale și cele provocate de om, (3) a ajuta fermierii să 
cunoască și să se adapteze la hazardurile naturale și variabilitatea climei

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Procurarea şi instalarea noului utilaj hidrometeorologic modern va permite efectuarea 
unui monitoring hidrometeorologic operativ complex, neîntrerupt şi deplin. Se va 
îmbunătăţi calitatea observaţiilor pe calea reduceri influenţei factorului uman asupra 
rezultatelor observaţiilor. Se vor reduce cheltuielile de reparaţie a utilajului învechit. 
Toate acestea vor contribui atît la îmbunătăţirea deservirii operative  cu informaţie 
hidrometeorologică a organelor administraţiei publice centrale şi locale, populaţiei şi 
agenţilor economici, cît şi obţinerea caracteristicilor multianuale veridice, necesare pentru 
diverse planificări, construcţii etc. Informaţia  calitativă va contribui la îmbunătăţirea 
veridicităţii prognozelor atît la nivel naţional, cît şi la nivel regional şi global.

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t

Persoane instruite in utilizarea Radarului

Persoane instruite, capabile de activa in sistemul Centrului de Comanda pentru 
Situatii Exceptionale

pr
od

us

Prognoze si avertizari calitative cu anticipare maximala privind producerea 
hazardurilor hidrometeorologice.

Date, analize, prognoze si avertizari calitative privind starea si evolutia calitatii 
mediului

Monitorizarea calitativa si continua a regimului hidrologic.

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

229



Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.04)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimatCodII.  Indicatorii de performanţă Unitatea 

de măsură
unitati o4    1,0 1,0 1,0
unitati o5 1,0 1,0 1,0
unitati o6 1,0
unitati o7 1,0

lei e1 388,2 436,9 888,7 1 654,4 1 338,3 1 030,8

ore e2 20,0 30,0 40,0 50,0 50,0

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
14 150,2 13 886,6 13 594,7 40 841,3 47 260,9 39 172,6
12 860,8 13 257,5 12 994,7 14 203,3 16 590,9 19 870,6

14 203,3 16 590,9 19 870,6

1 289,4 629,1 600,0 638,0 670,0 703,0
638,0 670,0 703,0

26 000,0 30 000,0 18 599,0

CCSE in functiune

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente

de
 

Radar DOPPLER in functiune
Crearea platformei de comunicare JIT pentru avertizarea     agricultorilor

Statii hidrometeorologice construite

D. Proiecte finantate din surse externe

de
 e

fic
ie

nţ
ă

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale

Costul unei date, analize, prognoze şi avertizare calitatiă privind starea şi 
evoluţia calităţii mediului, inclusiv anticipare maximală privind producerea 
hazardelor hidrometeoroloice.
Perioada de anticipare pentru avertismentele de condiții meteorologice severe 
extinsa

230



Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.06)

I. Informaţie de fond Cod
70
06

Denumirea autorităţii publice 284

Grupa principală 13

Grupa funcţiei 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014
executat executat aprobat proiect estimat estimat

obiecte r1 2,0

obiecte r2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

obiecte r3 11,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

mii lei o1 302,9

mii lei o2 622,5 2 265,6 2 265,6 2 265,6 2 265,6 2 265,6

mii lei o3 4 916,5 734,4 734,4 734,4 734,4 734,4

mii lei e1 151,4

mii lei e2 311,2 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

mii lei e3 446,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Denumirea programului Protecția mediului
Denumirea subprogramului Dezvoltarea sectorului studierii, folosirii și protecției subsolului

Ministerul Mediului
Industrie și construcții
Industria extractivă

Scopul Dezvoltarea sectorului studierii,folosirii şi protecţiei subsolului

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru 
care se aprobă programul)                                       

Studierea geologică a subsolului în scopul dezvoltării bazei de materie primă minerală şi prognozarea proceselor 
geologice  pereculoase

Descrierea narativă a programului/subprogramului

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t

Nemetale

Lucrări geologice și geofizice regionale și ridicări 
geologice

Lucrări hidrogeologice și geeotehnice și lucrări de 
prognozare a cutremurilor de pămînt

de
 p

ro
du

s

Nemetale

Lucrări geologice și geofizice regionale și ridicări 
geologice

Lucrări hidrogeologice și geeotehnice și lucrări de 
prognozare a cutremurilor de pămînt

de
 e

fic
ie

nţ
ă

Costul unitate, nemetale

Costul mediu al unei lucrări geologice și geofizice 
regionale și ridicări geologice

Costul mediu al unei lucrări hidrogeologice și 
geeotehnice și lucrări de prognozare a 
cutremurilor de pămînt

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Cod
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.06)

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
4 799,9 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
2 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

3 000,0 3 000,0 3 000,0

2 299,9
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.08)

I. Informaţie de fond Cod
Protecţia mediului şi hidrometioligia 70
Radioprotecţia şi Securitatea Nu 08

Denumirea autorităţii publice Ministerul Mediului 284
Grupa principală Protecţia mediului înconjurător 12
Grupa funcţiei Organele administrative 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

% r1  100     

% r2  20 20 15 15  

un r3  1 1    

un r4  2 2 2 2  

un o1 4 4 5 3 3 4

un o3  2 2 1 1  

un o4 115 333 300 20 20 20

un o5 242 240 235 240

un o6 8 8 8 8

un o7 60 42 25 25

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

mii lei e1  60,4 66,79 82,36 98,87 104,64

Cod

Numărul de autorizaţii şi de certificate de securitate acordate

Misiuni de control şi supraveghere de stat

Numărul de cursuri de perfecţionare organizate

Controlul rezultatelor inventarierii

Obiectivele (pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se 
aprobă programul)

 Supravegherea desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, depistarea şi informarea despre 
încălcările ce pot duce la iradieri periculoase ale personalului, populaţiei sau la poluarea cu substanţe 
radioactive a mediului

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 

Costul unei unitati personal

Descrierea narativă a programului/subprogramului

Unitatea de 
măsură

Aderari la noi Conventii Internationale

de
 p

ro
du

s

Numărul de acte normative aprobate

Numărul de  participanţi la cursuri

de
 re

zu
lta

t Finalizarea inventarierii de stat a sRI si MN

Ordin de initieire a sistemului managementului calitatii
Plan de perfectionare a personalului si rapoarte

Denumirea programului
Denumirea subprogramului

Scopul  Reglementarea,autorizarea şi controlul în domeniul nuclear şi radiologic

II.  Indicatorii de performanţă
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (continuare 284.70.08)

III. Bugetul programului/subprogramului
mii lei

1 001,6 868,9 935,0 1 153,0 1 384,1 1 464,9
870,5 968,9 935,0 1 153,0 1 384,1 1 464,9

1 153,0 1 384,1 1 464,9

131,1
B.1 Cheltuieli recurente
B.2 Investitii capitale

C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

A.2 Investitii capitale
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)

A. Componenta de bază (A.1+A.2)
A.1 Cheltuieli recurente

Total (A+B+C+D)
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (sfîrșit 454.16.01)

I. Informaţie de fond Cod
16
01

Denumirea autorităţii publice 454
Grupa principală 7
Grupa funcţiei 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

executat executat aprobat proiect estimat estimat

unit. r1 -1,0 3,0 -1,0 5,0

unit. r2 -1,0 7,0 8,0 7,0

pers. r3 15,0 -77,0 -8,0 20,0
pers. r4 3,0 1,0 107,0 20,0
unit o1 8,0 11,0 10,0 15,0 15,0 15,0
unit o2 8,0 15,0 23,0 30,0 30,0 30,0
pers. o3 285,0 208,0 200,0 220,0 220,0 220,0
pers. o4 152,0 153,0 260,0 280,0 280,0 280,0

mii lei e1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

mii lei e2 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Cod

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014 
de

 p
ro

du
s Numărul de organizaţii evaluate

Numărul de profiluri evaluate
Numărul de persoane cărora li se vor conferi grade ştiinţifice
 Numărul de persoane cărora li se vor conferi titluri ştiinţifice

de
 

ef
ic

ie
nţ
ă

Cheltuieli medii pentru evaluarea 1 profil

Cheltuieli medii pentru evaluarea 1 organizaţii

II.  Indicatorii de performanţă Unitatea 
de măsură

de
 re

zu
lta

t Creşterea numărului de organizaţii evaluate faţă de anul precedent

Creşterea numărului de profiluri evaluate faţă de anul precedent

Creşterea numărului de persoane cu grade ştiinţifice faţă de anul precedent
Creşterea numărului de persoane cu titluri ştiinţifice faţă de anul precedent

Organe administrative

Scopul
Evaluarea şi acreditarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, atestarea cadrelor 
ştiinţifice de înaltă calificare

Obiectivele ( pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă 
programul)                                       

Evaluarea, monitorizarea şi analiza activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în scopul 
acreditării lor. Evaluarea şi monitorizarea procesului pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă 
calificare.

Descrierea narativă a programului/subprogramului

În conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al R. M. №259 -XV din 15 iulie 2004 
evaluarea şi acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi atestarea 
personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic reprezintă o parte componentă a sistemului de 
dirijare şi gestionare a aferei ştiinţei şi inovării. Prezentul program are menirea de a asigura 
utilizarea eficientă a potenţialului tehnico-ştiinţific şi intelectual al ţării, îmbunătăţirea 
managementului organizaţiilor din afera ştiinţei şi inovării, sporirea nivelului de calificare a 
potenţialului uman, asigurarea direcţiilor strategice cu cadre ştiinţifice de înaltă calificare, 
dezvoltarea rapidă a domeniilor şi specialităţilor de stringentă necesitate şi de mare perspectivă 
pentru economia naţională.

Denumirea programului Stiinţă şi inovare 
Denumirea subprogramului Elaborarea politicii şi managementul în domeniul ştiinţei şi inovării

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Stiinţă şi inovare 
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Tabelul nr.11 la Nota informativa (sfîrșit 454.16.01)

III. Bugetul programului/subprogramului
mii lei

2 295,2 2 575,7 2 811,0 3 693,8 4 684,8 5 584,9
2 156,9 2 237,6 2 463,4 3 293,8 4 284,8 5 184,9

3 293,8 4 284,8 5 184,9

138,3 338,1 347,6 400,0 400,0 400,0
400,0 400,0 400,0

B.2 Investitii capitale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finantate din surse externe

Total (A+B+C+D)
A. Componenta de bază (A.1+A.2)

A.1 Cheltuieli recurente
A.2 Investitii capitale

B. Mijloace speciale (B.1+B.2)
B.1 Cheltuieli recurente
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