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Anexa nr.10. Priorităţile de reformă pe principalele sectoare şi implicaţiile acestora pe anii 2007-2009 
 

Cota sectoarelor în 
totalul cheltuielilor, 

%% Sectoarele Rezumatul analizei din ramură Măsuri prioritare identificate pentru reformă 
Implicaţiile pentru alocaţiile 
de mijloace financiare în 
CCTM 

2007 2008 2009 

Servicii de stat 
cu destinaţie 

generală 

§ Cheltuieli în 2005: 
◊ 919,6 mil.lei;   
◊ 6,6 % din cheltuielile totale; 
◊ 2,5 % în PIB. 
§ Eficienţa serviciilor publice este relativ scăzută: 
Ø capacităţile slabe de utilizare a metodelor 

moderne de management; 
Ø deşi nivelul cheltuielilor de personal în buget 

sînt înalte, mărimea salariilor în sectorul public 
este redusă; 

Ø nivelul scăzut al salariilor şi remunerărilor are 
un impact negativ asupra motivării şi eficienţei 
muncii angajaţilor publici 

§ Lipsa unui sistem informaţional integrat de 
gestionare a finanţelor publice: 
Ø tehnologii informaţionale învechite ale 

sistemului trezorerial; 
Ø posibilităţi limitate de prelucrare şi schimb al 

informaţiilor în acest sector 
§ Posibilităţi limitate ale sistemului informaţional în 

domeniul administrării fiscale 
§ Date statistice incomplete, lipsa informaţiei 

statistice privind veniturile populaţiei provenite 
din sectorul individual  agrar 

 

§ Reformarea administraţiei publice   
§ Utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare şi 

materiale: 
Ø eliminarea paralelismului şi a dublărilor funcţiilor, 

atît între organele publice, cît şi între acestea şi 
sectorul privat; 

Ø revizuirea sistemului actual şi separarea 
competenţelor între toate nivelurile administraţiei 
publice; 

Ø promovarea reformei regulatorii; 
Ø introducerea sistemelor moderne de management, 

proceduri şi practici în domeniul administraţiei 
publice 

§ Politica de promovare şi dezvoltare a resurselor 
umane: 
Ø separarea funcţiilor politice de cele administrative; 
Ø selectarea, angajarea şi promovarea cadrelor pe bază 

de concurs; 
Ø stabilirea unui sistem de remunerare care să asigure 

atragerea şi reţinerea în funcţii a conducătorilor şi a 
personalului calificat; 

Ø instruirea şi perfecţionarea continuă a funcţionarilor 
publici 

§ Perfecţionarea managementului în sectorul bugetar şi 
fiscal: 
Ø consolidarea sistemului trezorerial; 
Ø automatizarea procedurilor fiscale. 
§ Extinderea reţelei cercetărilor statistice selective a 

sectorului individual agricol pe raioane. 
§ Edificarea societăţii informaţionale în ţară şi 

implementarea guvernării electronice. 

§ Cheltuielile pentru 
asigurarea activităţii 
organelor administraţiei 
publice se vor micşora. 
Unele măsuri vor necesita 
cheltuieli suplimentare: 
Ø implementarea strategiei 

de reformă a 
administraţiei publice 
centrale; 

Ø implementarea strategiei 
de edificare a societăţii 
informaţionale „Moldova 
Electronică;   

Ø automatizarea 
procedurilor fiscale, 
inclusiv crearea 
cadastrului fiscal; 
primirea  dărilor de 
seamă on-line; 

Ø desfăşurarea alegerilor 
locale în anul 2007; 

Ø desfăşurarea alegerilor 
parlamentare în anul 
2009; 

Ø dezvoltarea infrastructurii 
vamale; 

Ø automatizarea procesului 
decizional în cadrul 
Guvernului. 

 

4,9 4,3 3,9 

Activitate 
externă 

§ Cheltuieli în 2005: 
◊ 256,2 mil.lei;   

§ Consolidarea sistemului diplomatic al Republicii 
Moldova: 

§ Optimizarea structurii 
misiunilor diplomatice va  
genera economii de fonduri, 

1,1 1,0 0,9 
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Cota sectoarelor în 
totalul cheltuielilor, 

%% Sectoarele Rezumatul analizei din ramură Măsuri prioritare identificate pentru reformă 
Implicaţiile pentru alocaţiile 
de mijloace financiare în 
CCTM 

2007 2008 2009 
◊ 1,8 % din cheltuielile totale; 
◊ 0,7 % în PIB. 

Relaţiile Republicii Moldova cu alte state 
necesită a fi dezvoltate pentru impulsionarea 
dezvoltării social-economice şi integrarea ţării în 
Uniunea Europeană. 

 Neonorarea la timp a angajamentelor de 
membru faţă de organizaţiile internaţionale s-a 
soldat cu arierate considerabile. 

Ø optimizarea structurilor misiunilor diplomatice 
existente 

Ø deschiderea misiunilor diplomatice noi; 
Ø suplimentarea cu personal a unor  misiuni 

diplomatice implicate în procesul integrării 
europene. 

§ Revizuirea calităţii de membru a Republicii Moldova 
în organizaţiile internaţionale. 

§ Achitarea datoriilor pentru calitatea de membru a 
Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale, 
conform graficelor de reeşalonare a acestora. 

care parţial se vor direcţiona 
la deschiderea altor misiuni 
diplomatice şi suplimentarea 
cu personal a misiunilor 
existente. 

 
§ Revizuirea calităţii de 

membru a Republicii 
Moldova în organizaţiile 
internaţionale şi respectarea 
graficelor de reeşalonare a 
datoriilor vor genera 
economii de resurse.  

Justiţia şi 
jurisdicţia 
constituţională 

§ Cheltuieli în 2005: 
◊ 126,7  mil. lei;   
◊ 0,9 % din cheltuielile totale; 
◊ 0,3 % în PIB. 
 
§ Este necesară dezvoltarea capacităţilor 

profesionale ale personalului din sistemul judiciar. 

 

§ Ameliorarea capacităţilor instituţionale şi organizarea 
adecvată a personalului justiţiei. 

§ Dezvoltarea sistemului de instruire şi perfecţionare 
continuă a personalului din sistemul judiciar. 

 

§ Asigurarea funcţionării a Institutului Naţional de 
Justiţie. 

§ Măsurile de raţionalizare a 
sistemului judecătoresc vor 
rezulta atît în economisiri de 
resurse, cît şi majorări de 
fonduri, iar impactul sumar 
al acestora nu va solicita 
alocări suplimentare de la 
buget. 
§ Funcţionarea Institutului 

Naţional de Justiţie va 
determina alocarea 
suplimentară a mijloacelor 
bugetare. 

0,7 0,7 0,6 

Menţinerea 
ordinii publice, 
apărarea şi 
securitatea 
naţională 

§ Cheltuieli în 2005: 
◊ 921,5 mil. lei;   
◊ 6,6 % din cheltuielile totale; 
◊ 2,5 % în PIB. 
§ În structura cheltuielilor pentru menţinerea ordinii 

publice, apărare şi securitatea statului predomină 
categoriile cu caracter social legate de întreţinerea 
efectivului (salariile, alimentaţia,  asigurarea 
medicală şi achitarea serviciilor comunale) 
§ Baza tehnico-materială a Forţelor Armate este 

învechită şi nu corespunde necesităţilor actuale 

§ Trecerea treptată a grănicerilor la serviciul pe bază de 
contract. 

§ Acţiuni ce ţin de implementarea Concepţiei de reforme 
a penitenciarelor: 
Ø dezvoltarea sistemului de instruire şi perfecţionare 

continuă a personalului; 
Ø crearea centrului de instruire pe lîngă Departamentul 

Instituţiilor Penitenciare şi elaborarea programului 
de pregătire a cadrelor în sistemul penitenciar; 

Ø reconstrucţia încăperilor actuale ale penitenciarului 
Taraclia şi Cahul; 

§ Reformele preconizate vor 
asigura:  
Ø eficientizarea costurilor 

pentru personal şi a 
costurilor de întreţinere; 

Ø redirecţionarea resurselor 
alocate la priorităţile 
stabilite. 

§ Unele măsuri vor determina 
alocări suplimentare de 
fonduri: 

4,9 4,5 4,2 



 96

Cota sectoarelor în 
totalul cheltuielilor, 

%% Sectoarele Rezumatul analizei din ramură Măsuri prioritare identificate pentru reformă 
Implicaţiile pentru alocaţiile 
de mijloace financiare în 
CCTM 

2007 2008 2009 
§ Incapacitatea instruirii şi pregătirii de luptă, 

operativ-tactică a efectivului militar 
§ Situaţia din instituţiile penitenciare reprezintă o 

problemă complexă, care depinde de mai mulţi 
factori, cum ar fi condiţiile igienico-sanitare 
nesatisfăcătoare, alimentaţia insuficientă, 
aprovizionarea cu apă potabilă, utilarea tehnică 
insuficientă etc. 

 

Ø perfecţionarea cadrului legislativ în domeniu, a 
activităţii de pază, supraveghere, escortă, securitate 
şi reorganizarea activităţii educative cu condamnaţii. 

§ Crearea Centrului de Bază a Cheilor Publice. 

§ Realizarea obiectivelor Armatei Naţionale asumate în 
cadrul Programului “Parteneriat pentru Pace” şi în 
cadrul  ONU. 

§ Perfecţionarea activităţii Forţelor de menţinere a păcii 
dislocate în Zona de Securitate. 

§ Implementarea Planului de construcţie şi dezvoltare a  
Forţelor Armate: 
Ø finalizarea reorganizării organelor centrale de 

conducere militară şi optimizarea unităţilor militare; 
Ø elaborarea, aprobarea şi realizarea programelor 

majore de modernizare a mijloacelor de apărare 
antiaeriană, aviaţiei, artileriei, echipamentului de 
cîmp şi sistemului de transmisiuni;  

Ø perfecţionarea infrastructurii militare, în special 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai a militarilor şi 
condiţiilor de pază şi păstrare a armamentului, 
muniţiilor şi tehnicii militare şi speciale; 

Ø perfecţionarea sistemului de instruire a efectivului 
militar. Elaborarea şi implementarea noului 
principiu de instruire bazat pe pregătirea generală 
iniţială a personalului încorporat la Centrul de 
instruire al Armatei Naţionale; 

Ø implementarea metodei de planificare pe programe. 

Ø testarea, clasificarea 
muniţiilor cu termen de 
păstrare expirat, scoaterea 
din dotare a  
armamentului şi tehnicii 
defectate, restabilirea 
cărora este iraţională; 

Ø trecerea treptată la 
serviciul pe bază de 
contract; 

Ø crearea Centrului de Bază 
a Cheilor Publice. 

 

Învăţămînt 
§ Cheltuieli în 2005: 

◊ 2697,0 mil lei;  
◊ 19,3 % din cheltuielile totale; 
◊ 7,3 % din PIB. 
§ Cheltuielile pentru educaţie,  ca pondere în  PIB, 

precum şi ca pondere în suma totală a cheltuielilor 
bugetare sînt înalte, comparativ cu alte ţări, însă  
calitatea serviciilor educaţionale  şi accesul la 

Asigurarea accesului populaţiei la serviciile educaţionale 
de calitate prin: 

§ Sporirea accesului la servicii edicaţionale: 
Ø perfecţionarea cadrului instituţional pentru 

asigurarea şanselor egale de acces la educaţia de 
bază; 

Ø raţionalizarea reţelelor instituţiilor de învăţămînt şi 
ajustarea  lor la contingentul actual de elevi şi cel 

§ Nivelul înalt de cheltuieli şi 
ineficienţa acestora  
demonstrează faptul că 
ameliorarea situaţiei în 
domeniu va fi posibilă prin 
utilizarea mai eficientă a 
resurselor existente. 

§ Direcţionarea  resurselor 

16,4 15,7 14,3 
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Cota sectoarelor în 
totalul cheltuielilor, 

%% Sectoarele Rezumatul analizei din ramură Măsuri prioritare identificate pentru reformă 
Implicaţiile pentru alocaţiile 
de mijloace financiare în 
CCTM 

2007 2008 2009 
studii sînt la un nivel nesatisfăcător. 
§ Reţeaua  instituţiilor este neadaptată la cerinţele 

educaţionale şi tendinţele demografice de reducere 
a natalităţii. În rezultat  completarea medie a 
claselor este mică, ce duce la utilizarea ineficientă 
a mijloacelor bugetare. 
§ Insuficienţa cadrelor didactice în instituţiile de 

învăţămînt din mediul rural. 
§ Variaţii semnificative ale costurilor medii pe 

persoană (copil, elev, student), pe bugete, pe 
nivele educaţionale şi pe instituţii. 
§ Eficienţa redusă a şcolilor profesionale şi a 

colegiilor: 
Ø utilizarea capacităţii de instruire la nivel de 40-

60 la sută, care generează costuri ridicate de 
întreţinere;  

Ø paralelismul în pregătirea cadrelor;                           
Ø numărul mare de personal non-didactic.  
§ Sisteme învechite şi neadaptate la cerinţele şi 

necesităţile pieţei muncii: 
Ø curriculumul  adaptat insuficient la cerinţele 

economiei de piaţă; 
Ø aranjamente inadecvate pentru controlul 

educaţiei şi calităţii; 
Ø lipsa informaţiei complexe referitor la 

activitatea sistemului educaţional. 
§ Utilizarea ineficientă a resurselor umane în cadrul 

sectorului şi lipsa  unei strategii de perfecţionare şi 
instruire continuă a personalului didactic şi de 
conducere. 
§  Diferenţe semnificative între nivele educaţionale 

şi pe tipuri de instituţii  privind raportul elev/cadru 
didactic şi elev/cadru administrativ şi de 
conducere. Lipsa actelor normative de 
reglementare în acest domeniu. 

 

din perspectiva următorilor 7 ani; 
Ø direcţionarea   preponderentă a  resurselor spre 

învăţămîntul primar şi secundar general; 
Ø stabilirea responsabilităţilor şi competenţelor stricte 

ale autorităţilor publice locale, societăţii civile în 
vederea asigurării condiţiilor adecvate de 
funcţionare a instituţiilor de învăţămînt din teritoriu; 

Ø asigurarea gratuită cu manuale şi dejunuri calde a 
elevilor claselor I-IV; 

Ø asigurarea alimentării  o dată pe zi  a elevilor din 
şcolile profesionale şi de meserii. 

§ Ameliorarea calităţii serviciilor educaţionale: 
Ø elaborarea şi implementarea standardelor de stat 

pentru educaţie; 
Ø consolidarea sistemelor pedagoigice: curicula, 

predarea şi evaluarea; 
Ø reabilitarea şcolilor şi constucţiilor şcolare din 

mediul rural, dotarea şcolilor cu mobilier, 
echipamente informatice destinate procesului 
didactic, echipament necesar copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale; 

Ø  elaborarea şi aprobarea nomenclatorului  serviciilor 
educaţionale acordate de stat în mod gratuit pentru 
fiecare treaptă a sistemului de învăţămînt; 

Ø elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor, 
concordarea  programelor de pregătire şi planurilor  
de înmatriculare a elevilor în colegii şi a studenţilor 
în universităţi, cu  prognoza de pe piaţa muncii; 

Ø lărgirea oportunităţilor de pregătire iniţială şi de 
formare continuă a cadrelor didactice; 

Ø reconsiderarea locului învăţămîntului profesional şi 
racordarea lui la cerinţele locale; 

Ø crearea şi dezvoltarea unui sistem de servicii 
alternative instituţionalizării; 

Ø extinderea procesului de acreditare a  instituţiilor de 
învăţămînt pentru  toate nivelele; 

bugetare către nivelul 
învăţămîntului obligatoriu. 

§ Majorarea cheltuielilor 
pentru alimentaţie în 
instituţiile preşcolare. 

§ Majorarea cheltuielilor 
pentru dejunul cald acordat 
elevilor din clasele I-IV. 

§ Majorarea cheltuielilor 
pentru alimentaţie, 
îmbrăcăminte, încălţăminte 
şi obiecte de igienă 
personală în şcolile internat 
de toate tipurile şi casele de 
copii, cu ajustarea treptată la 
normele naturale. 

§ Alocarea mijloacelor pentru 
asigurarea cu necesarul de 
materiale ilustrativ- 
didactice, rechizite de birou  
a instituţiilor de preşcolare. 

§ Resursele disponibilizate 
din contul optimizării reţelei  
vor fi direcţionate spre 
îmbunătăţirea calităţii şi 
accesului la serviciile 
educaţionale. 

§ Suplimentarea alocaţiilor în 
scopul renovării bazei 
didactice a instituţiilor de 
învăţămînt secundar 
profesional. 

§ Alocarea suplimentară a 
mijloacelor pentru 
organizarea alimentaţiei în 
instituţiile din învăţămîntul 
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Cota sectoarelor în 
totalul cheltuielilor, 

%% Sectoarele Rezumatul analizei din ramură Măsuri prioritare identificate pentru reformă 
Implicaţiile pentru alocaţiile 
de mijloace financiare în 
CCTM 

2007 2008 2009 
Ø susţinerea copiilor dotaţi; 
Ø realizarea Proiectului „O educaţie de calitate în 

mediul rural din Moldova”. 

§ Eficientizarea managementului resurselor umane, 
financiare şi materiale: 
Ø crearea sistemului centralizat de colectare, 

monitorizare şi prelucrare a diverselor informaţii din 
sistemul educaţional; 

Ø crearea noilor modele de evaluare şi monitorizare a 
sistemului de învăţămînt şi a performanţelor şcolare; 

Ø elaborarea şi implementarea măsurilor de conservare 
a energiei; 

Ø elaborarea şi implementarea unor mecanisme de 
susţinere a cadrelor didactice în bază de performanţe 
şi competitivitate; 

Ø elaborarea concepţiei şi dezvoltarea mecanismului 
de formare continuă a cadrelor didactice; 

Ø elaborarea cadrului normativ de organizare şi 
asigurare a mobilităţii elevilor,  studenţilor şi  
cadrelor didactice la nivel instituţional, naţional şi 
internaţional. 

 

secundar profesional. 

§ Alocarea mijloacelor 
suplimentare pentru 
asigurarea gratuită cu 
ghiduri pentru profesori la 
toate disciplinile din ciclul 
gimnazial. 

§ Alocarea mijloacelor 
financiare pentru asigurarea 
gratuită cu manuale a 
elevilor  din clasele I-IV. 

§ Suplimentarea cheltuielilor 
pentru majorarea 
cuantumului burselor 
studenţeşti cu 35 la sută în 
anul 2007. 

§ Alocarea suplimentară a 
mijloacelor  pentru 
susţinerea tinerilor 
specialişti din mediul rural. 

§ Trecerea de la practicile 
ineficiente bazate pe resurse 
la mecanismele bazate pe 
numărul de elevi şi pe 
rezultate.   

Ştiinţă şi 
inovare § Finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2005:  

◊ 139,5 mil. lei; 
◊ 1,0 % din cheltuielile totale; 
◊ 0,4 % din PIB. 

 
§ Volumul total de cheltuieli comparativ cu anul 

2005 a sporit cu 23,3%, pentru transfer tehnologic 
de circa 3 ori, pentru cofinanţarea programelor 
ştiinţifice internaţionale şi programelor de stat –  
de 2 ori. 

 

Acţiunile de politici în sfera ştiinţei şi inovării vor fi 
axate spre realizarea următoarelor priorităţi: 
§ Eficientizarea utilizării  surselor financiare prin 

monitorizarea permanentă  a realizării 
programelor/proiectelor de cercetare şi transfer 
tehnologic de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare  Tehnologică cu stoparea celor fără 
rezultate concrete. 
§ Efectuarea unei analize asupra utilizării resurselor 

financiare pe direcţii strategice ale activităţii din sfera 
ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010, aprobate prin 

§ În conformitate cu 
posibilităţile financiare ale 
statului, cota parte de 
finanţare a sferei ştiinţei şi 
inovării în perioada anilor 
2007-2009 va fi următoarea: 
în anul 2007 – 0,6% din 
PIB; în anul 2008 – 0,7% 
din PIB; în anul 2009 – 
0,8% din PIB. 

1,4 1,7 2,0 
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Cota sectoarelor în 
totalul cheltuielilor, 

%% Sectoarele Rezumatul analizei din ramură Măsuri prioritare identificate pentru reformă 
Implicaţiile pentru alocaţiile 
de mijloace financiare în 
CCTM 

2007 2008 2009 
§ Toată tematica instituţională, începînd cu anul 

2006, a fost orientată spre soluţionarea 
problemelor stringente ce stau în faţa ştiinţei. 

 
§ S-a iniţiat revitalizarea bazei tehnico-materiale ale 

instituţiilor ştiinţifice. 
 
 
§ Au continuat cercetările ştiinţifice conform a 6 

programe de stat în sfera ştiinţei şi inovării. 
 
§ Din motivul reţinerii unor decizii din partea unor 

ministere ce au în subordine instituţii ştiinţifice, n-
a fost finisată optimizarea infrastructurii sferei 
ştiinţei şi inovării. 

 
§ Lipsa unei reţelei inovaţionale şi de transfer 

tehnologic. 
 
§ Printre problemele stringente din ramură ce 

necesită soluţionare sunt realizarea optimizării 
infrastructurii, sporirea eficienţei cercetărilor 
fundamentale şi aplicate şi transfer tehnologic, 
fortificarea suportului ştiinţific pentru realizarea 
SCERS, Programului Naţional „Satul 
Moldovenesc”, Planului de acţiuni „Republica 
Moldova – Uniunea Europeană”, sporirea calităţii 
pregătirii cadrelor de înaltă calificare, consolidarea 
bazei tehnico-materiale a instituţiilor de ştiinţă şi 
inovare, creşterea eficienţei activităţii ştiinţifice şi 
salarizarea nesatisfăcătoare a colaboratorilor în 
deosebi a inginerilor şi tinerilor cercetători. 

 

Hotărîrea Parlamentului nr.160-XVI din 21 iulie 2005, 
pe anii 2005-2006 pentru elaborarea şi aprobarea noilor 
programe de stat direcţionate spre soluţionarea 
problemelor stringente din economia naţională.  
§ Realizarea integrală a prevederilor hotărîrilor de 

Guvern referitor la optimizarea infrastructurii sferei 
ştiinţei şi inovării. 
§ Crearea structurii spaţiului inovaţional, diversificarea 

şi lărgirea direcţiilor volumului lucrărilor de transfer 
tehnologic. 
§ Perfecţionarea cadrului normativ privitor la finanţarea 

programelor/proiectelor de transfer tehnologic. 
§  Consilidarea şi modernizarea bazei tehnico-ştiinţifice 

a instituţiilor şi organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării prin procurarea utilajului ştiinţific. 
§ Crearea laboratoarelor de cercetare şi centrelor 

echipate cu utilaj specializat pentru utilizarea comună a 
aparatajului, loturilor şi mostrelor experimentale ale 
instituţiilor. 
§ Majorarea salariilor personalului ce activează în sfera 

ştiinţei şi inovării, inclusiv tinerilor specialişti, cadrului 
ingineresc şi de deservire, conform prevederilor noii 
Legi de salarizare. 
§ Efectuarea unei analize detaliate privind pregătirea 

cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în aspectul 
fiecărei ramuri a economiei naţionale în perioada anilor 
2004-2006 şi elaborarea,  în baza acestei analize, a 
unui program de stat pe anii 2007-2009. 
§ Crearea condiţiilor atractive de activitate în ştiinţă a 

tinerilor specialişti, instruirea şi reciclarea specialiştilor 
din domeniul ştiinţei şi inovării, majorarea bursei 
doctoranzilor. 

 
Cultura, artă, 
religie,  sport şi 
acţiuni pentru 
tineret 

 

§ Cheltuielile în anul 2005: 
◊ 315,4 mil lei; 
◊ 2,3 % din cheltuielile totale; 
◊ 0,9 % din PIB. 

§ Restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural-
naţional, protejarea şi conservarea patrimoniului istoric 
cu o valoare arhitecturală deosebită pentru a crea 
condiţii de acces al cetăţenilor la valorile culturale.  

§ Implementarea Programului 
naţional „Satul 
moldovenesc” prin 
finanţarea acţiunilor de 
reconstrucţie a căminelor de 

2,0 2,0 1,8 
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 § Distrugerea şi degradarea continuă a stării tehnice 

a unor monumente de importanţă deosebită, 
edificiilor culturale din teritoriu etc. 

 
§ Insuficienţa alocaţiilor bugetare pentru efectuarea 

abonării la ediţii periodice şi dezvoltarea 
colecţiilor.  

 
 
§ Deteriorarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor 

de cultură, lipsa mijloacelor pentru înzestrarea 
acestora cu utilaj ce va corespunde cerinţelor 
timpului. 

 
§ Accesul redus la valorile culturale naţionale în 

teritoriu.  
 
 
§ Susţinerea insufucientă de la buget a instituţiilor 

teatral-concertistice municipale. 
 
 
§  Existenţa în activitatea instituţiilor teatral-

concertistice a unui management ineficient în 
utilizarea resurselor umane şi financiare, ce denotă 
pierderi, delapidări şi datorii faţă de buget. 

 
§ Insuficienţa mijloacelor pentru dotarea şi 

modernizarea instituţiei publice naţionale a 
audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.  

 
 
 
 

§ Completarea fondurilor de carte pentru bibliotecile 
publice finanţate din bugetul unităţilor administrativ-
teritoriale. 

 
 
 
§ Modernizarea şi informatizarea instituţiilor de cultură, 

în special a celor amplasate în teritoriu, inclusiv 
asigurarea accesului la internet. 

 
 
§ Implementarea Proiectului naţional „Caravela culturii” 
 
 
 
§ Asigurarea financiară din buget a instituţiilor teatral-

concertistice municipale la nivelul prevederilor legale. 
 
 
§ Revederea condiţiilor de finanţare a instituţiilor teatral-

concertistice, prin acordarea statutului de instituţii 
bugetare şi administrarea mijloacelor acestora prin 
sistemul trezorerial, în scopul asigurării transparenţei şi 
utilizării acestora conform destinaţiei. 
§ Implementarea treptată a proiectului de retehnologizare 

şi dezvoltare a companiei.  
 
 

cultură din teritoriu. 
§ Majorarea normativului pe 

cap de locuitor la stabilirea 
relaţiilor interbugetare, în 
scopul asigurării 
bibliotecilor cu literatură 
artistică. 
§ În acest scop, în volumul 

transferurilor către bugetele 
unităţilor administrativ-
teritoriale au fost prevăzute 
mijloace pe cap de locuitor. 
§ Alocaţiile preconizate 

pentru acest proiect se vor 
menţine la nivelul anului 
2006. 
§ Sporirea alocaţiilor în 

scopul majorării 
transferurilor din buget către 
instituţiile respective. 
§ Măsura dată nu va necesita 

implicaţii din buget. 
 
§ Alocaţiile bugetare pentru 

retehnologizare se vor 
menţine la nivelul anului 
2006. Vor fi suplimentate 
mijloacele pentru 
întreţinerea unui post de 
corespondenţi la Brusseles, 
difuzarea programului 
Radio Moldova 
Internaţional. 

 

Ocrotirea 
sănătăţii 

 
 

§ Cheltuieli în anul 2005: 
◊ 1572,4 mil.lei; 
◊ 11,3 % din cheltuielile totale; 

 
§ Sporirea nivelului de accesibilitate şi echitate socială a 

populaţiei la serviciile medicale, prin: 

§ Majorarea cheltuielilor 
destinate ocrotirii sănătăţii 
de rînd cu tendinţa de 

13,0 13,1 13,1 
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 ◊ 4,3 % în PIB. 

§  Restructurarea sistemului ocrotirii sănătăţii din 
Moldova deşi a cunoscut un progres esenţial, încă 
nu a contribuit simţitor la creşterea calităţii 
îngrijirilor de sănătate, la lărgirea accesului 
întregii populaţii la aceste servicii.  
§ O mare parte a populaţiei în vîrsta aptă de muncă 

social-dezavanjată, mai ales din localităţile rurale, 
rămîne în afara accesului efectiv la serviciile de 
sănătate din cauza dificultăţilor financiare şi de 
transport.  

 
§  Se înregistrează un nivel înalt al bolilor 

infecţioase şi parazitare, precum şi bolilor 
cardiovasculare, cancer. 

 
§ Creşterea numărului de boli endocrine, de nutriţie, 

ale metabolismului, ale sîngelui şi organelor 
hematopoetice, ale aparatului circulator, precum şi 
creşterea  numărului de complicaţii ale sarcinii, 
naşterii şi lăuziei.  

 
§ O problemă serioasă reprezintă creşterea 

numărului de boli condiţionate social –  
tuberculoza, HIV/SIDA, dereglările narcologice.  
§ Asigurarea insuficientă a instituţiilor medicale în 

special cele din sectorul rural cu cadre medicale 
specializate.  

 
§ Dotarea insuficientă a instituţiilor medicale cu 

aparatură medicală contemporană şi ameliorarea 
bazei tehnico-materiale: sisteme de aprovizionare 
cu apă, căldură, canalizare, gaze naturale. 

 
 

Ø  facilitarea mecanismelor de includere în schema de 
asigurare obligatorie, în primul rînd a persoanelor 
apte de muncă care,  conform legislaţiei achită 
primele de asigurare în sumă fixă, inclusiv 
persoanele ce prelucrează în mod individual 
pămîntul; 

Ø dezvoltarea şi fortificarea asistenţei  sectorului de 
asistenţă medicală primară şi urgenţă.  

§ Întreprinderea în continuare a măsurilor întru 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală 
furnizate populaţiei: 

 
Ø consolidarea capacităţilor personalului medical la 

nivel naţional şi regional în vederea funcţionării 
acestora în noile condiţii; 

Ø consolidarea bazei tehnico-materiale şi fortificarea 
potenţialului instituţional; 

Ø lărgirea spectrului medicamentelor compensate 
pentru tratament în condiţii de ambulator  

§ Stimularea atragerii personalului medical în zonele 
defavorizate economic prin  crearea condiţiilor 
adecvate în localităţile rurale pentru tinerii specialişti. 
§ Sporirea eficienţei utilizării resurselor, prin: 
Ø elaborarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a 

rezultatelor;  
Ø implementarea mecanizmelor de reglementare şi 

control al fluxurilor financiare şi al calităţii 
serviciilor prestate; 

Ø asigurarea transparenţei gestionării operaţiunilor 
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. 

§ Promovarea şi utilizarea tehnologiilor de tratament noi 
şi asigurarea cu medicamente în domeniile prioritare, 
destinate unor contingente de populaţie, precum 
păturilor social-vulnerabile, persoanelor cu maladii 
cronice şi combaterea bolilor. 
§ Realizarea măsurilor întru supravegherea situaţiei 

sanitaro-epidemiologice şi prevenirea unor eventuale 

acoperire universală a 
populaţiei la serviciile 
medicale incluse în 
Programul unic al asigurării 
obligatorii de asistenţă 
medicală. 
§ Majorarea  costului 

asigurării medicale pentru o 
persoană  va contribui 
asupra majorării volumului 
serviciilor medicale incluse 
în Programul unic. 
§ În dependenţă de mijloacele 

acumulate în FAOAM, 
prioritar se vor extinde în 
Programul unic volumul 
serviciilor medicale şi 
spectrul medicamentelor 
compensate. 
§ Orientarea sistemului 

sănătăţii la prestarea 
serviciilor medicale de 
calitate, efective şi eficiente, 
utilizînd în mod optimal 
resursele financiare şi 
mijloacele disponibile. 
§ Dezvoltarea şi fortificarea în 

continuare a asistenţei 
medicale primare şi lărgirea 
spectrului medicamentelor 
compensate pentru 
tratament în condiţii de 
ambulator. 
§ Consolidarea sistemului 

naţional de urgenţă 
prespitalicească. 

 
§ Majorarea alocaţiilor pentru 
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poluări (contaminări) a mediului cu substanţe toxice şi 
deşeuri radioactive pentru diminuarea impactului de 
risc în asigurarea securităţii sănătăţii populaţiei. 
§ Crearea sistemului informaţional integrat al sistemului 

sănătăţii întru monitorizarea, evaluarea şi integrarea 
serviciilor de asistenţă medicală. 

 

realizarea Programelor 
Naţionale, care vor contribui 
la majorarea volumului de 
servicii şi medicamente 
acordate unor categorii de 
bolnavi cu maladii social-
condiţionate şi impact 
negativ asupra sănătăţii 
publice şi a persoanelor 
social vulnerabile 
neîncadrate în sistemul 
asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală. 
§ Alocarea mijloacelor pentru 

susţinerea tinerilor 
specialişti angajaţi în 
instituţiile medico-sanitare 
din mediul rural. 

Asigurarea şi 
asistenţa  
socială 

§ Cheltuieli în 2005: 
◊ 4242,7 mil.lei;   
◊ 30,4 % din cheltuielile totale; 
◊ 11,5% în PIB 
§ Partea preponderentă a cheltuielilor revin 

măsurilor de asigurare socială, finanţate din contul 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 
§ Problemele actuale în domeniul asigurărilor 

sociale sînt:  
Ø sistemul de pensii mai conţine inechităţi, în 

special privind sectorul agrar;  
Ø în prezent divizarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat este convenţională, fapt ce face 
dificilă planificarea şi monitorizarea 
cheltuielilor pentru fiecare tip de prestaţie în 
parte; 

Ø mărimea pensiilor şi a indemnizaţiilor rămîne a 
fi relativ mică. În 2005 pensia medie pentru 
limita de vîrstă a constituit 373 lei. Rata de 

§ Consolidarea stabilităţii financiare a sistemului public 
de asigurări sociale pe termen mediu şi lung şi sporirea 
echităţii acestuia prin: 
Ø redistribuirea în continuare a contribuţiei de 

asigurări sociale de stat între angajator şi salariat; 
Ø implementarea Strategiei privind reformarea 

sistemului de pensionare pentru persoanele ce 
activează în sectorul agrar; 

Ø separarea fondurilor de asigurări sociale de stat din 
cadrul bugetului asigurărilor sociale; 

Ø ajustarea Modelului analitic de prognoză a 
sistemului de pensionare pe termen mediu, precum 
şi a veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor 
sociale de stat; 

Ø majorarea sau reactualizarea prin indexare a mărimii 
prestaţiilor de asigurări sociale şi asistenţa socială. 

§ Perfecţionarea modului de acordare a prestaţiilor de 
asistenţă socială prin: 
Ø Întroducerea pe termen mediu a practicii de stabilire 

Cheltuielile publice pentru 
protecţia socială vor 
creşte în perioada 2007-
2009 de circa 1,5 ori 
comparativ cu 2006, 
atingînd către anul 2009 
12,3% în PIB.  

 
O creştere mai pronunţată 

se preconizează pentru 
cheltuielile din contul 
BASS ca urmare a 
implementării măsurilor 
de asigurare socială. 

Măsurile planificate pe anii 
2007-2009 în domeniul 
asistenţei sociale vor 
implica o creştere a 
alocaţiilor de la bugetul 
de stat şi bugetele UAT 

30,3 31,6 32,5 
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înlocuire a salariului mediu pe economie – 
28%. 

§ Problemele în domeniul asistenţei sociale sînt:  
Ø prestaţiile sociale continuă să fie acordate 

preponderent în baza principiului categorial fără 
a ţine cont de nivelul de trai a beneficiarilor; 

Ø lipseşte o metodologie fundamentată de 
stabilire a volumelor diferitor prestaţii, a 
condiţiilor şi ordinii de modificare a 
cuantumului acestora; 

Ø nu există o evidenţă unică a beneficiarilor de 
prestaţii sociale şi în consecinţă, unele persoane 
beneficiază de prestaţii în cadrul diferitelor 
programe, iar o parte a nevoiaşilor nu 
beneficiază de nici un fel de prestaţii sociale; 

Ø sistemul de monitorizare şi evaluare a 
programelor de prestaţii sociale, a impactului 
lor asupra bunăstării beneficiarilor şi dinamicii 
sărăciei necesită a fi îmbunătăţit; 

Ø lipseşte un mecanism distinct de alocare şi 
utilizare a resurselor bugetare pentru asistenţa 
socială; 

Ø cadrul legislativ şi normativ în domeniul 
asistenţei sociale băneşti este fragmentat.  

 

a compensaţiilor nominative în baza testării 
venitului global raportat la o persoană/familie cu 
aplicarea filtrelor de acces. 

Ø Introducerea din anul 2009 a sistemului 
indemnizaţiei de sărăcie în funcţie de minimul de 
existenţă. 

§ Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale bazate 
pe comunitate prin: 
Ø promovarea şi implementarea proiectului Legii 

privind protecţia copilului în dificultate,  
Ø menţinerea şi dezvoltarea reţelei de cantine de ajutor 

social şi dezvoltarea reţelei de aziluri pentru bătrîni 
şi invalizi. 

§ Consolidarea capacităţilor sistemului de asistenţă 
socială prin: 
Ø dezvoltarea reţelei primare de asistenţi sociali la 

nivel de primărie 
Ø dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi tehnice ale 

personalului în domeniu prin dezvoltarea unui 
sistem naţional de instruire profesională. 

Ø dezvoltarea unui sistem informaţional unic de 
evidenţă a beneficiarilor de asistenţă socială. 

 

comparativ cu 2006 de 
circa 1,3 ori. 

Pentru unele măsuri de 
asistenţă socială 
(dezvoltarea reţelei de 
asistenţi sociali) la etapa 
iniţială se preconizează 
asistenţa donatorilor 
(PSA). 

Întroducerea mecanismului 
de acordare a prestaţiilor 
de asistenţă socială în 
bază de venit va 
direcţiona asistenţa 
socială către cei mai 
săraci. Aceasta se 
preconizează a fi 
implementat în limita 
surselor existente. 

Agricultura, 
gospodăria 

silvică, 
gospodăria 
piscicolă şi 
gospodăria 

apelor 
 
 
 

§ Cheltuieli în anul 2005: 
◊ 577,3 mil lei; 
◊ 4,1% din cheltuielile totale; 
◊ 1,6% din PIB. 

§ Statul oferă suport sectorului agrar prin două căi: 
Ø subvenţii băneşti din buget  
Ø suport non-financiar. 

§ Partea majoră a cheltuielilor bugetare este 
direcţionată pentru Fondul de subvenţionare a 
producătorilor agricoli şi pentru Fondul de 
susţinere a înfiinţării plantaţiilor viticole. 

§ Stimularea agenţilor economici din sectorul agrar prin 
acordarea de subvenţii directe. 

 

§ Susţinerea programului de revitalizare a ramurilor 
sectorului agrar prin subvenţionarea procurării tehnicii 
agricole. 

 

§ Implementarea pe tot teritoriul Republicii Moldova  
sistemului de identificare şi trasabilitate a animalelor, 
vaccinarea şi paşaportizarea acestora.    

 

§ Subvenţionarea sporită din 
partea statului a  agriculturii, 
inclusiv a tehnicii agricole 
prin intermediul Fondului de 
susţinere a producătorilor 
agricoli şi Fondului de 
susţinere a înfiinţării 
plantaţiilor viticole. 

§ Implementarea sistemului 
de identificare şi 
trasabilitate a animalelor, 
vaccinarea şi supravegherea 

3,8 3,4 3,1 
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§ Agricultura este ramura care suferă cel mai mult 
din cauza creşterii preţurilor atît la carburanţi, 
îngrăşăminte minerale, pesticide, preparate 
veterinare, adaosuri pentru hrană cît şi la alte 
preparate. 

§ Toate ramurile sectorului agrar sînt influenţate 
negativ de lipsa tehnicii sau  uzură înaltă.  

§ Exportul în sectorul agrar (mai ales a produselor 
animaliere) este negativ influenţat de lipsa 
sistemului de trasabilitate a animalelor, vaccinarea 
şi controlul asupra mişcării animalelor.  

§ Funcţiile statului în domeniul gestionării 
sectorului sînt dispersate în unele instituţii care 
activează pe principiul de antreprenoriat . 

§ Lipseşte un mecanism eficient de creditare a 
producătorilor agricoli. 

§ Preluarea la finanţare din buget a funcţiilor de 
supraveghere a tehnicii agricole. 

 

§ Implementarea sistemului de certificare a depozitelor 
de cereale. 

 

bolilor infecţioase a 
animalelor va implica 
alocarea mijloacelor 
financiare suplimentare din 
bugetul de stat.  

§ Întreţinerea Inspectoratului 
de Stat pentru 
Supravegherea Tehnici 
agricole „Intehagro” va 
implica mijloace 
suplimentare din bugetul de 
stat. 

§ Se preconizează a fi alocate    
mijloace financiare ca 
contribuţia statului la 
crearea Fondului de 
garantare pentru certificatele 
de depozit.  

 
Protecţia 
mediului şi 
hidrometeorol
ogia 

§ Cheltuielile în anul 2005: 
◊ 54,2 mil lei, dintre care fondurile speciale 27,9 

mil lei; 
◊ 0,4 % din cheltuielile totale; 
◊ 0,1 % din PIB. 

§ La implementarea strategiilor, programelor şi 
planurilor naţionale de protecţie a mediului, 
standardelor şi normativelor, a proiectelor pentru 
construcţia şi participarea prin cote părţi în 
construcţia obiectivelor de protecţie a mediului o 
contribuţie au fondurile ecologice, însă eficienţa 
utilizării mijloacelor fondurilor este foarte mică, 
deoarece, de regulă programele preconizate nu se 
realizează integral, mijloacele rămînînd pe 
conturile fondurilor. 

§ Contribuţia fondurilor la extinderea şi protecţia 
fondului forestier  şi ariilor protejate de stat.  

§ Asigurarea populaţiei, autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, economiei şi apărării 
naţionale cu prognoze şi avertismente privind 
fenomenele meteorologice periculoase, precum şi 
despre nivelul poluării mediului. 

§ Susţinerea proiectelor pentru implementarea 
strategiilor, programelor şi planurilor de protecţie a 
mediului inclusiv stocarea şi neutralizarea pesticidilor 
neutilizabile şi interzise. 

§ Colaborarea internaţională în domeniul protecţiei 
mediului, achitarea cotizaţiilor de membru al 
organizaţiilor interstatale în domeniul protecţiei 
mediului, organizarea şi realizarea activităţilor de 
implementare a Convenţiei privind comerţul 
internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe 
cale de dispariţie. 

§ Exercitarea controlului de stat al respectării de către 

§ Se preconizează 
îmbunătăţirea gestionării 
mijloacelor fondurilor 
ecologice.  Se va menţine 
nivelul relativ înalt al 
surselor donatorilor externi 
la realizarea programelor  de 
protecţie a mediului în suma 
totală a resurselor 
domeniului dat. 

 

0,5 0,4 0,3 
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§ Contribuţia fondurilor în domeniul investigaţilor 
ştiinţifice de protecţie a mediului; participarea prin 
cote-părţi la lucrările de cercetare-dezvoltare; 
elaborarea proiectelor zonelor protejate ale 
patrimoniului  natural şi cel construit de 
importanţă naţională şi internaţională. 

agenţii economici şi persoanelor fizice a prevederilor 
legale şi a actelor normative ecologice privind protecţia 
factorilor de mediu lui utilizarea lor. 

 

Transporturi, 
gospodăria 
drumurilor, 
comunicaţii şi 
informatica 

§ Cheltuieli în anul 2005: 
◊ 217,7 mil.lei, dintre care Fondul rutier constituie 

149,9 mil lei; 
◊ 1,6 % din cheltuielile totale; 
◊ 0,6 % din PIB. 

§ Reţeaua de drumuri publice necesită volumele 
semnificative de lucrări pentru reparaţia şi 
întreţinerea.  

§  O mare parte din drumurile publice necisită 
lucrări de reabilitare şi construcţie.  

 

§ Majorarea cotei volumelor de lucrări de reparaţie a 
drumurilor publice în volumul total de lucrări efectuate 
din fondul rutier.   

 

§ Reabilitarea şi construcţia  infrastructurii drumurilor 
publice.  

 

§ Modernizarea sistemului naţional de comunicaţii şi a 
infrastructurii serviciilor cu adaptarea lor la standardele 
europene. 

§ Pentru efectuarea lucrărilor 
de reparaţie şi întreţinere a 
drumurilor publice la un 
nivel calitativ şi optimal se 
va accentua utilizarea mai 
efectivă a mijloacelor 
curente ale fondului rutier, 
precum şi vor aloca 
resursele suplimentare. 

§ Pe perioada 2007-2009 
pentru realizarea măsurilor, 
ce ţin de reabilitarea şi 
construcţia drumurilor 
publice,  se preconizează 
majorarea  investiţiilor pînă 
la suma de circa 60 mil lei  
anual. 

§ În domeniul comunicaţiilor 
se preconizează:  
Ø majorarea alocaţiilor 

pentru implementarea 
etapelor II şi III ale 
sistemului de comunicaţii 
al autorităţilor publice 
centrale şi locale; 

Ø majorarea alocaţiilor 
pentru crearea Centrului 
de Certificare a Cheilor 
Publice. 

1,7 1,5 1,4 

 


