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Anexa 7. Planul strategic de cheltuieli în domeniul protecţiei sociale, 2008 – 2010 
 

Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor de 

sector 

Probleme cheie/politici Acţiuni prioritare de politică Implicaţii asupra alocării 
resurselor 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
Programul „Protecţie în caz de boală sau incapacitate temporară de muncă” 
Scopul programului este de a compensa venitul pierdut ca urmare a incapacităţii temporare de muncă, a invalidităţii, accidentelor de muncă, şi maternităţii. Acest program include 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiile de maternitate, indemnizaţiile şi pensiile de invaliditate şi plăţile periodice capitalizate.  
Criteriile pentru acordarea a prestaţiilor, cu excepţia plăţilor periodice capitalizate sînt stagiul de cotizare şi venitul asigurat. Cheltuielile se suportă preponderent din bugetul asigurărilor sociale 
de stat. 
Cheltuieli aprobate pe 2007: 934,0 mil. lei 
17,4 % din cheltuielile totale pentru protecţia socială 
A. Situaţia curentă 
§ În ultimii ani au crescut considerabil 

cheltuielile la plata indemnizaţiei pentru 
incapacitate temporară de muncă. În anul 
2006, au constituit 236811,7 mii lei, crescînd 
faţă de anul 2004 cu 68 la sută. 

§ Responsabilitatea scăzută a angajatorilor, 
lipsa cointeresării economice a patronului 
pentru reducerea cheltuielilor şi crearea 
condiţiilor optime la locul de muncă. 

B. Priorităţi de politică 
1. Creşterea responsabilităţii angajatorilor pentru 
protecţia în caz de boală sau incapacitate 
temporară de muncă, şi crearea condiţiilor 
optime la locul de muncă. 

1.1 Ridicarea responsabilităţilor 
angajatorilor la plata indemnizaţiei, 
prin achitarea de către patron a 
indemnizaţiei pentru incapacitate 
temporară de muncă pentru primele 7 
zile de incapacitate. 
1.2 Achitarea integrală, începînd cu 
anul 2009, din contul angajatorilor a 
prestaţiilor de asigurări sociale ca 
urmare a unei boli profesionale sau a 
unui accident de muncă. 

Acţiunile în cauză vor reduce 
cheltuielile bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
respectiv cu circa 115,3 mil.lei 
şi 1,4 mil.lei pe an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cheltuielile pentru plata 
indemnizaţiei pentru 
incapacitate temporară 
de muncă din contul 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat se vor 
reduce către anul 2010 
cu 35 la sută.  

15,5 16,3 16,7 

Programul „Protecţia socială la limita de vîrstă” 
Scopul programului este de a compensa venitul pierdut ca urmare a atingerii vîrstei de pensionare. Acest program cuprinde pensiile pentru limită de vîrstă, pensiile pentru vechime în muncă, 
pensiile unor categorii de angajaţi şi alocaţiile lunare de stat beneficiarilor de pensii, stabilite prin sistemul public de asigurări sociale. Finanţarea prestaţiilor se efectuează din contul bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru persoanele asigurate în condiţii generale, iar pentru unele categorii de angajaţi (organele de forţă, procurorii, judecătorii) din bugetul de stat. 
Cheltuieli aprobate pe 2007: 2937,3 mil. lei 
54,7 % din cheltuielile totale pentru protecţia socială 
A. Situaţia curentă 
§ Sistemul de pensii este fragmentat (organele 

de forţă nu sînt cuprinse în sistemul public de 
asigurări). 

§ Sistemul de pensii continuă să conţină 
numeroase înlesniri la pensionare, care 
încalcă principiul echităţii sociale 
(pensionarea anticipat vîrstei standard de 
pensionare, modul de pensionare în sectorul 
agrar etc.). 

§ Cu toate că în ultimii 5 ani mărimea medie a 

1.1 Unificarea şi armonizarea în 
continuare a sistemelor de pensionare 
prin cuprinderea în sistemul public de 
asigurări sociale a tuturor categoriilor 
de angajaţi. 
1.2 Crearea unor condiţii unice de 
pensionare pentru toate categoriile de 
pensionari în cadrul sistemului public 
de asigurări sociale de stat. 
2.1 Indexarea anuală a mărimii medii a 
pensiei pentru anii 2008 – 2010 cu, 

Măsurile legate de unificarea 
şi crearea condiţiilor unice de 
pensionare vor fi 
implementate fără alocarea 
mijloacelor financiare 
suplimentare, vor avea loc 
realocări de mijloace între 
bugetul de stat şi bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 
 
Pentru indexarea mărimii 

Cuantumul mediu al 
pensiei pentru limită de 
vîrstă către anul 2010 va 
creşte cu 74 la sută faţă 
anul 2006 şi va constitui 
796,74 lei, iar 
contingentul 469793 
persoane. 

55,9 55,1 55,6 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor de 

sector 

Probleme cheie/politici Acţiuni prioritare de politică Implicaţii asupra alocării 
resurselor 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
pensiei pentru limită de vîrstă a crescut de 
circa – 2,7 ori, (în 2006 a constituit 457,51 
lei) mărimea medie a pensiei rămîne a fi 
mică. 

§ Coeficientul de înlocuire a salariului în anul 
2006  a constituit 27 la sută.  

§ Concomitent, pensiile unor categorii de 
cetăţeni (deputaţi, membri de Guvern, 
funcţionari publici, aleşi locali, judecători, 
procurori) depăşesc de pînă la 10 ori mărimea 
medie a pensiei pentru limită de vîrstă 
stabilită în bază generală. 

B. Priorităţi de politică 
1. Reformarea sistemului de pensii în vederea 
unificării acestuia şi excluderii condiţiilor 
privilegiate din sistemul public de asigurări 
sociale de stat. 
2. Sporirea nivelului de protecţie socială a 
persoanelor în vîrstă. 

respectiv, 15,4%, 14,35% şi 12,45%. medii a pensiei va fi necesar 
de mijloace suplimentare în 
sumă de: 
anul 2008 - 458,8 mil. lei; 
anul 2009 – 496,5 mil. lei; 
anul 2010 – 497,0 mil. lei. 

Programul „Protecţia în caz de pierdere a întreţinătorului” 
Scopul programului este acordarea protecţiei sociale urmaşilor în cazul decesului întreţinătorului (ca de exemplu unuia din soţi, copiilor, nepoţilor, părinţilor). Se cuprind pensiile de urmaş şi 
ajutorul de deces. Cheltuielile pentru programul dat se efectuează preponderent din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, cu excepţia ajutorului de deces pentru persoanele neasigurate. 
Cheltuieli aprobate pe 2007: 142,9 mil. lei 
2,7% din cheltuielile totale pentru protecţia socială 
A. Situaţia curentă 
§ Mărimea pensiei medii de urmaş este în 

creştere continuă, astfel la 1 ianuarie 2007 a 
constituit 270,48 lei sau cu 29 la sută mai 
mare faţă de 1 ianuarie 2005. Creşterea este 
condiţionată de implementarea mecanismului 
de indexare anuală a pensiilor. 

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

B. Priorităţi de politică 
1. Sporirea nivelului de protecţie socială a 
persoanelor în caz de pierdere a întreţinătorului. 
 

1. Majorarea ajutorului de deces cu 100 
lei în fiecare an. În anul 2008 ajutorul 
de deces va constitui, pentru persoanele 
asigurate – 800 lei şi pentru persoanele 
neasigurate – 700 lei. 

Majorarea ajutorului de deces 
va necesita mijloace 
suplimentare, pentru anul 
2008, în sumă de 4,2 mil. lei, 
inclusiv din contul bugetului 
asigurărilor sociale de stat –
3,8 mil. lei şi din contul 
bugetului de stat – 0,4 mil. lei. 
 

§ Cuantumul 
mediu al pensiei de 
urmaş către anul 2010 
va creşte cu 74 la sută 
faţă anul 2006. 
§ Mărimea 
ajutorului de deces 
către anul 2010 va 
creşte cu 50 la sută faţă 
de anul 2006 şi va 
constitui 900 lei. 

2,2 2,2 2,1 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor de 

sector 

Probleme cheie/politici Acţiuni prioritare de politică Implicaţii asupra alocării 
resurselor 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
Programul „Protecţia familiei şi a copiilor” 
Scopul programului este susţinerea familiilor cu copii şi a copiilor în dificultate. Prevede acordarea beneficiilor băneşti – indemnizaţie unică la naştere, indemnizaţii pentru creşterea şi îngrijirea 
copiilor, alocaţii copiilor orfani şi celor aflaţi sub tutelă, centrele de zi şi de plasament temporar pentru copii, casele de tip familial. Cheltuielile sînt suportate din bugetul de stat, bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale şi bugetul asigurărilor sociale de stat.  
Cheltuieli aprobate pe 2007: 249,2 mil. lei 
4,6 % din cheltuielile totale pentru protecţia socială 
A. Situaţia curentă 
§ Pe parcursul ultimilor ani, cuantumul 

indemnizaţiei unice la naştere a crescut de la 
300 lei în anul 2003 la 1000 lei în anul 2007. 
Totuşi, rata natalităţii este în scădere de la 
10,6 în anul 2004 la 10,5 în anul 2005; 

 
§ Începînd cu anul 2005 s-a introdus o metodă 

nouă de calculare a indemnizaţiei lunare 
pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 
ani, persoanelor asigurate – 20 la sută din 
salariul mediu lunar. 
§ Sistemul existent nu favorizează familia de a-

şi educa copilul în familie. Se înregistrează 
un nivel înalt de instituţionalizare a copiilor 
şi al abandonului, ceea ce are impact negativ 
asupra dezvoltării copiilor. 
§ Pe parcursul anul 2006 au fost întreţinute 25 

de centre de asistenţă socială pentru copii cu 
967 de tutelaţi. Cheltuielile pentru 
întreţinerea centrelor în anul 2006 au 
constituit  7,1 mil.lei. 
§ Serviciile prestate familiilor cu copii şi 

copiilor sînt dispersate între mai multe 
structuri ale administraţiei publice 
(Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului, Ministerul Educaţiei  ţi 
Tineretului, Ministerul Sănătăţii, 
administraţia publică locală) şi nu există 
coordonare strînsă între aceste structuri. 

B. Priorităţi de politică 
1. Diminuarea riscurilor sociale pentru familiile 
cu copii prin crearea unui sistem de protecţie 
socială a familiei şi copilului, bazat pe 
dezvoltarea capacităţilor familiilor de a-şi creşte 
şi îngriji proprii copii. 

1.1 Introducerea, începînd cu anul 
2008, a indemnizaţiei unice diferenţiate 
la naştere - pentru primul copil 1200 lei 
şi pentru fiecare copil următor născut – 
1500 lei. 
1.2 Majorarea indemnizaţiei unice la 
naştere cu 200 lei în fiecare an. 
1.3 Majorarea indemnizaţiei lunare 
pentru creşterea copilului pînă la vîrsta 
de 3 ani, persoanelor asigurate cu 5 la 
sută în fiecare an şi a indemnizaţiei 
lunare pentru creşterea copilului pînă la 
vîrsta de 1,5 ani, persoanelor 
neasigurate cu 50 lei. 
2.1 Majorarea alocaţiei pentru tutela 
copiilor orfani sau abandonaţi pînă la 
450 lei. 
2.2 Instituirea tutelei temporare: de la 7 
zile pînă la 3 luni ca formă temporară 
de plasament. 
 

Măsurile în cauză implică 
alocarea  mijloacelor 
financiare suplimentare. 
Pentru anul 2008 vor fi alocate 
corespunzător de la bugetul de 
stat – 46,9 mil. lei şi de la 
bugetul asigurărilor sociale de 
stat – 20,8 mil. lei. 

§ Mărimea 
indemnizaţiei unice la 
naştere către  anul 2010 
va creşte cu 60 la sută 
faţă de anul 2006 şi va 
constitui în 2008:  
I copil-1200 lei 
II copil-1500 lei; 
În 2009: 
I copil-1400 lei 
II copil-1700 lei; 
În 2010: 
I copil-1600 lei 
II copil-1900 lei. 
§ Mărimea 
indemnizaţiei lunare 
pentru creşterea 
copilului pînă la vîrsta 
de 3 ani, persoanelor 
asigurate către  anul 
2010 va creşte cu 60 la 
sută faţă de anul 2006. 
§ Alocaţia pentru tutela 
copiilor orfani sau 
abandonaţi se va majora 
de circa 2,25 ori către 
anul 2010. 

4,7 4,9 5,3 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor de 

sector 

Probleme cheie/politici Acţiuni prioritare de politică Implicaţii asupra alocării 
resurselor 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
2. Dezvoltarea serviciului de tutelă ca una din 
formele cele mai efective de protecţie a 
copilului. 
 
Programul „Ocuparea forţei de muncă şi protecţia în caz de şomaj” 
Scopul programului este crearea unei pieţe a muncii funcţionale care ar asigura un nivel înalt al ocupării forţei de muncă şi sporirea gradului de protecţie socială a şomerilor. Ceea ce se  
realizează prin măsuri active şi pasive pe piaţa muncii. Măsurile pasive cuprind toate activităţile legate de suportul bănesc acordat şomerilor - ca plata indemnizaţiilor sau alocaţiilor de şomaj. 
Măsurile active includ diverse activităţi de stimulare a ocupării forţei de muncă ca: orientare profesională a populaţiei adulte, formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă, stimularea mobilităţii forţei de muncă, stimularea ocupării şomerilor la lucrări publice, organizarea tîrgurilor locurilor de muncă şi seminarelor informative, etc.  
Cheltuielile pentru finanţarea acestui program se suportă preponderent din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Din contul mijloacelor bugetului de stat sînt finanţate alocaţiile de 
integrare şi reintegrare profesională, stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor şi mobilitatea forţei de muncă pentru persoanele neasigurate. 
Cheltuieli aprobate pe 2007: 37,1 mil. lei 
0,7 % din cheltuielile totale pentru protecţia socială 
A. Situaţia curentă 
§ Pe parcursul anului 2006 la agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă din republică au 
apelat  73,6 mii şomeri, 23,9 mii au fost 
plasaţi în cîmpul muncii, 4629  au beneficiat 
de formare profesională. 

§ În ultimii ani se menţine un nivel scăzut al 
ocupării forţei de muncă: în anul 2003-
1356,5 mii persoane, în 2006 – circa 1271,0 
mii persoane. Astfel,  rata şomajului calculată 
în anul 2005 a constituit 6,4%, în tr.IV anul 
2006 – 5,6%.  

§ A scăzut numărul persoanelor care au 
beneficiat de ajutor de şomaj de la 7607 
persoane în anul 2003 la 4273 persoane în 
anul 2006. 

B. Priorităţi de politică 
1. Sporirea accesului  populaţiei la măsurile 
promovate pe piaţa muncii prin îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor prestate şi mecanismelor de 
acordare a indemnizaţiilor acordate şomerilor. 

1.1 Acordarea unei burse şomerilor 
beneficiari de formare profesională, 
începînd cu anul 2008; 
1.2 Majorarea cu circa 5% a  
cuantumului ajutorului de şomaj. 

Acordarea bursei va spori 
cheltuielile din bugetul 
asigurărilor sociale de stat, 
legate de formarea 
profesională a şomerilor, 
pentru anul 2008, cu 6,4 mil. 
lei. 

Majorarea ajutorului de şomaj 
de la circa 30% la circa 35% 
din salariul mediu pe 
economie pe anul precedent va 
condiţiona alocarea 
suplimentară a mijloacelor în 
sumă de 3,5 mil.lei (pentru 
anul 2008). 

§ Ponderea  
şomerilor plasaţi în 
cîmpul muncii  în totalul 
şomerilor înregistraţi va 
constitui 40 la sută 
anual. 
§ Majorarea 
numărului beneficiarilor 
de ajutor de şomaj pînă 
la 7000 persoane. 
§ Cheltuielile de 
formare profesională vor 
creşte cu 45 la sută 
anual. 
 

0,8 0,8 0,8 

Programul „Protecţia împotriva excluziunii sociale” 
Scopul programului este acordarea asistenţei sociale prin prestaţii sociale pentru persoanele care se află în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o 
viaţă decentă din cauza unor circumstanţe. Acest program include compensaţiile nominative cheltuielile cărora se suportă din mijloacele bugetului de stat şi ajutoarele materiale păturilor social 
vulnerabile alocate atît din bugetul de stat, cît şi bugetele unităţilor administrativ teritoriale. 
Cheltuieli aprobate pe 2007: 403,5 mil. lei 
7,5 % din cheltuielile totale pentru protecţia socială 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor de 

sector 

Probleme cheie/politici Acţiuni prioritare de politică Implicaţii asupra alocării 
resurselor 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
A. Situaţia curentă 
§ Programul de compensaţii nominative este 

destinat pentru susţinerea populaţiei la 
achitarea serviciilor comunale, energia 
electrică, gazele naturale pentru încălzire, 
gazul lichefiat în butelii, cărbune şi lemne de 
foc. Compensaţiile nominative se acordă pe 
principiul categorial. Pe parcursul anului 
2006 au fost stabilite compensaţii nominative 
pentru 263 mii persoane, pentru care au fost 
alocate din contul bugetului de stat 250,5 mil. 
lei. 

§ Pentru acordarea ajutoarelor materiale 
persoanelor socialmente vulnerabile în număr 
de 297,6 mii persoane au fost utilizate 83,2 
mil. lei, mărimea medie a ajutoarelor 
acordate constituind circa 279,61 lei pentru o 
persoană. 

B. Priorităţi de politică 
1. Revizuirea sistemului existent de compensaţii 
nominative prin direcţionarea acestora celor mai 
sărace şi social-vulnerabile pături ale populaţiei. 

1.1 Implementarea principiului de 
acordare a ajutorului social persoanelor 
vulnerabile, indiferent de categorie 
începînd cu anul 2009. 
 
1.2 Modificarea unor programe de 
prestaţii sociale şi acordarea lor în 
dependenţă de venitul mediu pe 
membru al familiei. 

Acţiunea în cauză va fi 
efectuată în limita mijloacelor 
prevăzute pentru achitarea 
compensaţiilor nominative.  

Elaborarea şi 
modificarea actelor 
legislative şi normative. 

6,3 5,9 5,7 

Programul „Asistenţa socială suplimentară a persoanelor cu necesităţi speciale” 
Scopul programului este acordarea asistenţei sociale minime persoanelor neasigurate în sistemul public de asigurări sociale, precum şi persoanelor cu disabilităţi. Acordarea serviciilor sociale 
persoanelor cu disabilităţi, persoanelor în etate solitare, familiile în dificultate, persoanele în situaţie de risc social. Acest program include cheltuieli pentru întreţinerea centrelor de reabilitare a 
victimelor violenţei în familie şi victimelor traficului de fiinţe umane, azilurilor pentru invalizi şi pensionari, cantine de ajutor social, servicii de deservire la domiciliu, compensaţii invalizilor 
pentru benzină şi deservire cu transport. Alocarea mijloacelor financiare pentru activităţile în cauză se efectuează din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. 
Cheltuieli aprobate pe 2007: 306,4 mil.lei 
5,7 % din cheltuielile totale pentru protecţia socială 
A. Situaţia curentă 
§ Pe parcursul ultimilor ani alocaţiile sociale 

adresate invalizilor din copilărie şi copiilor 
invalizi au fost majorate. Totodată, anual 
alocaţiile sociale se indexează. 
§ Actualul sistem al serviciilor sociale 

comunitare continuă a fi slab dezvoltat şi este 
centralizat la nivel central. În anul 2006 circa 
5 mii  persoane socialmente vulnerabile au 
beneficiat de alimentare din contul cantinelor 
de ajutor social. În acest scop au fost alocate 
20,0 mil.lei. 
§ Serviciile de asistenţă socială se află în 

1. Majorarea alocaţiei de îngrijire, 
începînd cu anul 2008. 
2.1 Crearea unui internat 
psihoneurologic pentru invalizii maturi 
în zona de Sud-Centru, cu capacitatea 
de 300 paturi. 
2.2 Deschiderea unui centru psihosocial 
de reabilitare a victimelor violenţei în 
familie în mun. Chişinău. 
2.3 Crearea a două centre de reabilitare 
a victimelor traficului de fiinţe umane 
în două regiuni ale republicii (nord, 
sud). 

Acţiunile propuse a fi 
implementate vor condiţiona 
alocarea suplimentară a 
mijloacelor financiare în sumă 
de 27,1 mil. lei, inclusiv din 
bugetul de stat – 25,5 mil. lei 
şi din bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale – 1,6 
mil. lei. 

Mărimea medie a 
alocaţiei de îngrijire va 
constitui 300 lei, iar 
numărul beneficiarilor 
17200 persoane în anul 
2010. 
 

4,8 4,6 4,3 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor de 
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Probleme cheie/politici Acţiuni prioritare de politică Implicaţii asupra alocării 
resurselor 

Indicatorii de 
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2008 2009 2010 
proces de dezvoltare şi sînt prestate doar unor 
grupuri mici de persoane. În anul 2006, au 
beneficiat de servicii de deservire la 
domiciliu 25057 persoane, oferite de un 
personal de 2384 lucrători sociali. 

B. Priorităţi de politică 
1. Intensificarea protecţiei sociale a persoanelor 
care îngrijesc de invalizi. 
2. Dezvoltarea sistemului serviciilor sociale 
comunitare prin îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor prestate de instituţiile sociale, 
diversificarea formelor alternative de servicii 
sociale. 
Programul „Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie” 
Scopul programului este protecţia socială persoanelor care au un merit deosebit faţă de stat sau susţinerea unor categorii de populaţie (pentru profesori şi medici din localităţile rurale pentru 
conectarea la conducta de gaze naturale) prin acordarea de alocaţii, indemnizaţii, compensaţii, ajutoare băneşti. Acest program include cheltuieli pentru alocaţii lunare nominale de stat pentru 
persoane cu merite deosebite faţă de stat, alocaţii lunare de stat invalizilor de război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi familiilor lor, compensaţii şi ajutoare materiale 
participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi familiilor lor, indemnizaţii unice şi compensaţii pentru avere persoanelor represate şi ulterior reabilitate. Totodată se 
includ aşa cheltuieli ca compensarea diferenţei contribuţiilor de asigurări sociale de stat achitate de către angajatorul din sectorul agrar şi compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor şi invalizilor. 
Cheltuieli aprobate pe 2007: 168,5 mil.lei 
3,1 % din cheltuielile totale pentru protecţia socială 
    3,6 3,8 3,6 
Programul „Elaborarea politicii şi managementul  în domeniul protecţiei sociale” 
Scopul programului este gestionarea şi managementul programelor de protecţie socială atît la nivel central, cît şi local. Acest program include ansamblul de instituţii şi măsuri ce ţin de 
gestionare şi management, finanţarea programului dat se efectuează din contul bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi bugetul asigurărilor sociale de stat. 
Cheltuieli aprobate pe 2007: 188,6 mil.lei 
3,5 % din cheltuielile totale pentru protecţia socială 
A. Situaţia curentă 
§ Managementul în domeniul protecţiei sociale 

este fragmentat: elaborarea politicii este 
efectuată de mai multe structuri (Ministerul 
Protecţiei Sociale, Casa Naţională de 
Asigurări Sociale) 

§ Situaţia financiară a bugetului asigurărilor 
sociale de stat se înrăutăţeşte. Deficitul 
bugetar planificat în sumă de 120,1 mil. lei 
va creşte ca rezultat al majorării 
coeficientului de indexare pentru anul 2007 
prognozat şi cel real de la 18,25% la 20,7%. 

§ Pentru anul 2007 au fost aprobate cheltuieli 

1. Dezvoltarea unui sistem 
informaţional unic pentru asigurările 
sociale şi asistenţa socială; 
2. Implementarea practicilor pozitive 
de îmbunătăţire a procesului de 
acordarea a prestaţiilor pilotate în 2007 
într-un raion. 
3. Angajarea în continuare a asistenţilor 
sociali, conform necesităţilor. 
4.1 Indexarea anuală a cuantumului fix 
al contribuţiilor în funcţie de rata 
creşterii salariului mediu pe ţară 
prognozat pentru anul precedent pentru 

1. Pentru realizarea acţiunii 1 
se vor utiliza mijloace 
financiare din surse externe. 
2. Pentru realizarea măsurii 2 
vor fi atrase mijloacele 
donatorilor. 
3. Pentru angajarea asistenţilor 
sociali vor fi necesar de 
mijloace financiare 
suplimentare din contul 
bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale în 
sumă de 3,5 mil.lei. 

Numărul asistenţilor 
sociali va constitui peste 
o mie persoane în 2010; 
Încheierea acordurilor 
cu Bulgaria şi Portugalia 
(anul 2008); 
Încheierea acordurilor 
cu Italia, Franţa, Spania 
(anul 2009); 
Încheierea acordurilor 
cu Grecia (anul 2010). 
 

2,7 2,6 2,4 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor de 

sector 

Probleme cheie/politici Acţiuni prioritare de politică Implicaţii asupra alocării 
resurselor 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
pentru întreţinerea a 600 unităţi de asistenţi 
sociali (doar 58,7 la sută din totalul necesar 
de 1023 unităţi). 

B. Priorităţi de politică 
1. Delimitarea competenţelor şi 
responsabilităţilor instituţionale şi funcţionale 
atît pe verticală, cît şi pe orizontală. 
2. Îmbunătăţirea procesului organizatoric de 
acordare a prestaţiilor şi serviciilor. 
3. Crearea reţelei de asistenţi sociali pe întreg 
teritoriu al ţării. 
4. Consolidarea şi eficientizarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat prin respectarea 
principiului de asigurare la utilizarea 
mijloacelor. 
5. Încheierea acordurilor bilaterale cu statele în 
care îşi desfăşoară activitatea lucrătorii migraţi 
din Republica Moldova. 

persoanele fizice ce îşi desfăşoară 
activitatea pe cont propriu în sectorul 
real al economiei naţionale. 
4.2 Începînd cu anul 2009, fermierii 
individual vor fi asiguraţi pe principii 
benevole, în baza contractului 
individual de asigurare socială. 
4.3 Începînd cu anul 2008, cheltuielile 
pentru întreţinerea sistemului 
informativ şi pentru informarea 
populaţiei asupra pieţii forţei de muncă 
vor fi efectuate din contul bugetului de 
stat. 
4.4 Cheltuielile pentru odihna copiilor 
în instituţiile de reconfortare pentru 
copii, începînd cu anul 2008, vor fi 
efectuate din contul bugetului de stat. 
4.5 Începînd cu anul 2010, cheltuielile 
pentru procurarea biletelor de tratament 
sanatorial, veteranilor vor fi efectuate 
din contul bugetului de stat. 
5.1 Instituţionalizarea relaţiilor în 
domeniul asigurărilor sociale cu statele 
de destinaţie a lucrătorilor migraţi din 
Republica Moldova; 
5.2 Negocierea în vederea încheierii de 
către Republica Moldova a unor 
acorduri bilaterale în materie de 
asigurări sociale cu unele state 
comunitare, fiind calificate ca cele mai 
solicitate pentru forţa de muncă 
autohtonă. 

4.1 Indexarea contribuţiei de 
asigurări sociale de stat 
obligatorii în sumă fixă vor 
contribui la acumularea 
veniturilor suplimentare în 
bugetul asigurărilor sociale de 
stat în sumă de: 
în anul 2008 – 9,3 mil. lei; 
în anul 2009 – 11,6 mil. lei; 
în anul 2010 – 12,6 mil. lei. 
4.2 Transferarea asigurării 
sociale a fermierilor 
individuali de la principiul 
obligatoriu la principiul 
benevol va condiţiona 
diminuarea sumei 
contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat cu suma de 90,5 
mil. lei. 
5.1-5.2 În legătură cu crearea 
Ministerului Protecţiei 
Sociale, Familiei şi Copilului  
şi primirea unor funcţii 
suplimentare, legate de 
protecţia copilului, vor fi 
alocate resurse  suplimentare. 
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Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului „Protecţia socială” pe anii 2006-2010 
 
 

2006 executat 2007 aprobat 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Programul I. Protecţia în caz de boală sau incapacitate temporară de muncă 857741,8 933959,1 1124988,6 1321550,0 1516008,5 15,5 16,3 16,7
Programul II. Protecţia socială la limita de vîrstă 2867003,8 3242057,4 4056054,3 4470700,3 5043245,5 55,9 55,1 55,6
Programul III. Protecţia socială în caz de pierdere a întreţinătorului 120279,6 142904,9 156884,9 175210,2 193709,5 2,2 2,2 2,1
Programul IV. Protecţia familiei şi a copilului 233659,5 277296,7 340170 401759,7 484087,3 4,7 4,9 5,3
Programul V. Ocuparea forţei de muncă şi protecţia în caz de şomaj 30367,3 37103,9 57462,6 66953,4 76658,0 0,8 0,8 0,8
Programul VI. Protecţia împotriva excluziunii sociale 304435,8 403468,5 454347,6 482163,1 520883,9 6,3 5,9 5,7
Programul VII. Asistenţa socială suplimentară a persoanelor cu necesităţi 
speciale 262431,7 306371,2 351236,8 372304,9 391058,1 4,8 4,6 4,3
Programul VIII. Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie 141924,5 205963,5 263693,4 311708,1 329952,9 3,6 3,8 3,6
Programul IX. Elaborarea politicii şi managementul în domeniul protecţiei 
sociale 169155,5 221695,4 196109 213090,6 215705,4 2,7 2,6 2,4
Programul XI. Alte activităţi 168900,5 210079,4 255152,8 303259,7 305990,9 3,5 3,7 3,4

Total pe ramură (sector) 5155900 5980900 7256100 8118700 9077300 100 100 100
                Finanţat de la:
       Bugetul de stat (toate componentele) 1295936,4 1537599,0 2034400,0 2218800,0 2379600,0 28,0 27,3 26,2
               inclusiv:

      componenta de bază 1196955,2 1444200,0 1918600 2087400 2241700,0 26,4 25,7 24,7
      fonduri şi mijloace speciale 64970,2 70477,0 95100 103400 116600 1,3 1,3 1,3
      proiecte investiţionale finanţate din surse externe 34011 22922,0 20700 28000 21300 0,3 0,3 0,2

       Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (fara transferuri) 142987,1 169701,0 193900,0 200200 207700,0 2,7 2,5 2,3
       Bugetul asigurărilor sociale de stat (fara transferuri) 3716976,5 4273600,0 5027800,0 5699700 6490000 69,3 70,2 71,5

Denumirea programului
Total cheltuieli publice         

(mii lei) Prognoza (mii lei)

Ponderea fiecărui 
program în suma totală 
a cheltuielilor din sector 

(%)

 


