Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli în anul 2018
Denumirea Sectorului ”Protecției Sociale”
Acțiuni CBTM din anul precedent (AB-1)

Cheltuieli CBTM din anul precedent (AB-1)
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Planificat

Realizat

Planificat

Realizat

Devieri (explicații)

Se vor indica toate acțiunile CBTM din anul
precedent1,2.

Se va indica concret ce a fost
întreprins pe parcursul anului
precedent

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

Se indică
alocațiile
bugetare din toate
sursele de
finanțare care au
fost utilizate la
realizarea
acțiunii date 2.
Este necesar de a
indica costul
pentru fiecare
acțiune în parte4.

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

Informația conform cerințelor expuse mai sus se completează pentru fiecare compartiment in parte - A, B si C.
A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiara in linia de baza TOTAL
9001 Politici și management în domeniul
protecției sociale
1. Întreţinerea Aparatului central al
ministerul

Întreţinerea Aparatului central
al ministerul

75069,6

79374,4

29697,2

26939,9

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

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

9002 Administrarea sistemului public de
asigurări sociale
1. Întreţinerea CNAS

Întreţinerea CNAS

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

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

9003 Protecţie în caz de incapacitate
temporară de muncă

1. Protecţia persoanelor în caz de
incapacitate temporară de muncă

Asigurarea dreptului la
indemnizația pentru
incapacitate temporară de
muncă cauzată de boli
obișnuite sau accidente
nelegate de muncă

45372,4

52434,5

185312,2

166645,1

158475,4

145007,6

26836,8

21637,5

420926,6

426683,6

418833,9

424775,7

A crescut fluctuația de personal de aproximativ 2
ori, creșterea fiind generată de lansarea proiectului
de reorganizare instituțională a CNAS.

Numărul beneficiarilor și costul unei zile de
incapacitate temporară de muncă depinde de mai
mulți factori, care nu au o dinamică constantă,
cum ar fi: salariul și stagiul individual, cauza
îmbolnăvirii salariatului, îngrijirea copilului
bolnav, precum și corectitudinea declarării
cazurilor de către agenții economici în formele de
raportare.

2092,7

1907,9

11355506,8

11298736,9

9492410,6

9464114,1

651,9

570,1

22232,2

21270,8

7086,7

6658,7

46893,3

47799,0

300225,8

296989,0

33339,1

32608,9

581,7

547,9

7624,4

6671,5

58104,7

58136,3

56485,8

55165,0

Asigurarea dreptului la
indemnizație pentru
incapacitate temporară de
muncă cauzată de un accident
de muncă sau de o boală
profesională

9004 Protecție a persoanelor în etate

1. Pensii de asigurări sociale

Asigurarea dreptului la pensie
pentru limita de vîrstă
Asigurarea dreptului la pensie
pentru vechime în muncă
Asigurarea dreptului la pensie
pentru deputați
Asigurarea dreptului la pensie
pentru membrii Guvernului
Asigurarea dreptului la pensie
pentru procurori
Asigurarea dreptului la pensie
pentru funcționari publici
Asigurarea dreptului la pensie
pentru aleșii locali
Asigurarea dreptului la pensie
pentru colaboratorii vamali
Asigurarea dreptului la pensie
persoanelor care se află la
întreținerea deplină a statului
Asigurarea dreptului la pensie
pentru judecători
Asigurarea dreptului la pensie
unor categorii de angajați din
aviația civilă

Pentru beneficiarii de pensii pentru limita de
vîrstă, conform prevederilor legii nr. 156/1998,
începînd cu 01.07.2017, au fost puse în aplicare
condiții noi de eligibilitate pentru vîrsta și stagiul
de cotizare, ce acordă dreptul la acest tip de
prestație. Pe parcursul anului 2018 pensiile pentru
limita de vîrstă au fost indexate precum și venitul
asiguratului utilizat la calculul pensiilor a fost
valorizat în 2 etape (la 01.04.2018 și la
01.10.2018).

2. Întreţinerea azilurilor pentru
persoanele cu dizabilităţi şi
pensionari din subordinea ANAS
(Centrelor de plasament pentru
persoane în vîrstă și cu dizabilităţi și
Centrelor de plasament temporar
pentru personae cu dizabilităţi
(adulte))

3. Compensații persoanelor în vîrstă
pentru călătoria în transportul public
urban și suburban al mun.Chișinău

Asigurarea acoperirii diferenței
pînă la pensia minima
Asigurarea acoperirii
cheltuielilor aferente
perioadelor necontributive
incluse în stagiul de cotizare
Asigurarea dreptului la pensie
unor categorii de angajați din
domeniul culturii
Asigurarea dreptului la pensie
anticipată pentru limită de
vîrstă
Îmbunătățirea condițiilor de
trai a beneficiarilor Centrelor
de plasament prin realizarea
procurărilor mobilierului,
inventarului moale, efectuării
lucrărilor de reparații.
Dezvoltarea serviciilor sociale
de tip Locuință socială și Casă
comunitară prin procurarea,
asigurarea acesibilității și
dotării tehnice a imobilelor
(servicii notariale, contractarea
serviciilor de perfectare a
devizelor de cheltuieli,
conectarea la rețelelor
comunitare (electricitate, apă,
canalizare și gaz)
Compensații persoanelor în
vîrstă pentru călătoria în
transportul public urban și
suburban al mun.Chișinău

9005 Protecție în legătură cu pierderea
întreținătorului
1. Susţinerea financiară în caz de deces

Asigurarea dreptului la
indemnizație de deces ca
urmare a unui accident de

643736,6

639963,6

182847,5

178394,5

425,1

420,5

294693,3

290916,0

135037,1

125380,0

73131,0

73131,0

157716,6

154515,9

615,7

623,6

Devierile înregistrate sunt cauzate de multiple
motive, printre care:
- Existența locurilor de muncă vacante;
- Efectuarea tardivă a rectificărilor bugetare (luna
septembrie 2018, ceea ce a făcut imposibilă
accesarea procedurilor de achiziții publice din
cauza termenilor restrînse);
- Imposibilitatea de a procura imobile pentru
dezvoltarea serviciilor sociale din motivul lipsei
ofertelor care să corespundă cerințelor case
protejate nu s-au procurat atâtea cât s-au
planificat;

2. Pensii de urmaş

muncă sau a unei boli
profesionale
Susținerea financiară în caz de
deces a persoanelor
neasigurate
Asigurarea dreptului la ajutor
de deces pensionarului din
sistemul public de asigurări
sociale
Asigurarea dreptului la ajutor
de deces persoanelor asigurate
Asigurarea dreptului la ajutor
de deces șomerului
Asigurarea dreptului la pensie
de urmaș

9006 Protecție a familiei și copilului
1. Susținerea copiilor rămași fără
îngrijirea părintească

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

Susținerea copiilor rămași fără
îngrijirea părintească
-Îmbunătățirea condițiilor de
reabilitare și de trai a copiilor
aflați în dificultate, inclusiv a
copiilor cu dizabilități.
-Dezvoltarea serviciilor sociale
de tip Locuință socială și Casă
comunitară prin procurarea,
asigurarea accesibilității și
dotării tehnice a imobilelor
(servicii notariale, contractarea
serviciilor de perfectare a
devizelor de cheltuieli,
conectarea la rețelelor
comunitare (electricitate, apă,
canalizare și gaz)
-Efectuarea lucrărilor de
reparație capitală a sediului
Centrului de temporar pentru

5399

4510,4

33271,5

31331,2

3832,2

3450,7

1,1

0,0

114597,1

114600,0

2058991,7

2045849,3

39 145,1

39 145,1

56569,5

52247,3

Devierile înregistrate sunt cauzate de:
- Staționarea Centrului de plasament temporar
pentru copii separați de părinți, r-nul Soroca și
înregistrarea devierilor la plățile salariale conform
prevederilor art. 801 din Codul muncii (plata 2/3
din salariul de bază stabilit salariatului);
- Imposibilitatea de a procura imobile pentru
dezvoltarea serviciilor sociale din motivul lipsei
ofertelor care să corespundă cerințelor case
protejate nu s-au procurat atâtea cât s-au
planificat;
- Achiziționarea bunurilor și serviciilor la prețuri
mai mici decît cele estimate;

copii separați de părinți,
procurarea mobilierului,
inventarului moale, sistemului
de supraveghere video
456291,3

454219,9

2. Susţinerea familiei în caz de
maternitate

Asigurarea dreptului la
indemnizație de maternitate

3. Indemnizația unică la nașterea
copilului

Susținerea financiară a familiei
la nașterea copilului
Susținerea financiară a familiei
pentru creșterea pînă la virsta
de 3 ani a copiilor gemeni sau
mai mulți copii născuți dintr-o
singură sarcină

223467,6

219445,4

6508,8

4103,3

Susținerea financiară a familiei
pentru îngrijirea copilului cu
vîrsta de pînă la 2 ani, ca
persoană neasigurată
Susținerea financiară a familiei
ca persoană asigurată pentru
îngrijirea copilului pînă la
împlinirea vărstei de 3 ani
Asigurarea dreptului la
indemnizația paternală tatălui
asigurat

230687,2

228549,3

858552,6

849338,1

17629,4

12514,5

135197,4

150374,4

9000,0

8994,4

4. Indemnizația pentru creșterea
copilului

5. Indemizația paternală
6. Servicii sociale pentru copii finanțate
din BL

Servicii sociale pentru copii
finanțate din BL

7. Organizarea odihnei de vară a
copiilor și adolescenților

Organizarea odihnei de vară a
copiilor și adolescenților

8. Serviciul de asistență telefonică
gratuită pentru victimele violenței în
familie și violenței împotriva
femeilor

Pe
parcursul
perioadei 870,0
raportate (ianuarie-decembrie
2018), consultanţii Telefonului
de Încredere au recepţionat şi

1844,8

Devierea negativă este determinată de
neconfirmarea prognozei numărului de beneficiari
de indemnizații lunare pentru îngrijirea copilului
cu vîrsta de pînă la 2 ani, ca persoană neasigurată
cu 14709 copii și de indemnizații lunare pentru
îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3
ani, ca persoană asigurată – cu 2288 copii, iar
devierea pozitivă de majorarea cuantumului
indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului
pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, ca persoană
asigurată, generată de majorarea mai mare a
salariului (estimat MEI de 112,3%) față de cea
prognozată la aprobarea bugetului (107,9%).

9. Susținerea copiilor rămași fără
ocrotire părintească, copiilor rămași
temporar fără ocrotire părintească și
tinerilor, care deţineau statutul de
copil rămas fără ocrotire părintească,
care îşi continuă studiile
9008 Protecție a șomerilor

consiliat - 3096 de apeluri. În
luna decembrie a fost preluat
un număr record de apeluri 868.
De menționat că 2018 a fost anul în care a fost înregistrat cel
mai mare număr de apeluri, acest fapt datorându-se unei
campanii de informare despre existența serviciului.
Susținerea copiilor rămași fără 25072,8
25 072,8
ocrotire părintească, copiilor
rămași temporar fără ocrotire
părintească și tinerilor, care
deţineau statutul de copil
rămas fără ocrotire părintească,
care îşi continuă studiile
66650,4
53638,8

38297,4
Au beneficiat de ajutor de
șomaj 3283 persoane

1. Ajutor de șomaj

26661,9

-11635,5
Neutilizarea pe deplin a mijloacelor financiare se
explică prin scăderea numărului de beneficiari de
ajutor de şomaj.
În anul 2018 a fost înregistrată o descreştere a
numărului de şomeri aflaţi în evidenţa agenţiilor
teritoriale inclusiv cei trecători constituind 57,9
mii şomeri sau cu 16% mai puțin comparativ cu
anul 2017. Pe parcursul anului 2018 au beneficiat
de ajutor de șomaj doar 3283 de persoane din cei
planificați (5785 persoane), cu 2502 persoane mai
puțin. Realizarea măsurilor pasive este dependentă
de situaţia de piaţa forţei de muncă şi nu poate fi
direct influenţată de activitatea agenţiilor
teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
Numărul exact de beneficiari de prestație este
greu de a fi planificat din timp şi realizarea
cheltuielilor planificate la articolul dat este strict
dependentă de numărul șomerilor care vor fi
înregistrați pe parcursul anului la agenţiile
teritoriale şi vor întruni toate condiţiile prevăzute
de legislaţie pentru a fi beneficiari de ajutor de
şomaj.
-1376,1
Neutilizarea pe deplin a mijloacelor financiare în
sumă de 849,2 mii lei la acest capitol se explică
prin micșorarea numărului de personae care
urmează cursuri de formare profesională cu 695
persoane mai mic față de numărul aprobat pentru
anul 2018, inclusiv și cheltuielile de cazare și
transport care sunt achitate de la capitolul dat au
diminuat. O altă cauză este că s-a micșorat
numărul beneficiarilor de alocație de integrare sau
reintegrare profesională cu 29,1 % față de
numărul aprobat pentru anul 2018. Realizarea
acestei măsuri pasive este dependentă de situaţia
de piaţa forţei de muncă şi nu poate fi direct
influenţată de activitatea agenţiilor teritoriale
pentru ocuparea forței de muncă. Numărul exact

de beneficiari de prestație este greu de a fi
planificat din timp şi realizarea cheltuielilor
planificate la articolul dat este strict dependentă
de numărul șomerilor care vor fi înregistrați pe
parcursul anului la agenţiile teritoriale şi vor
întruni toate condiţiile prevăzute de legislaţie
pentru a fi beneficiari de alocație.
Un alt motiv, a scăzut numărul beneficiarilor de
bursă față de cel planificat din cauza că o mare
parte din persoanele care beneficiază de un curs
de instruire sunt beneficiari de alocație de
integrare sau reintegrara profesională și
beneficiari de ajutor de șomaj.

2. Măsuri de protecție socială a
șomerilor

Pe parcursul anului au
beneficiat:
Cursuri de formare
profesională – 2214 persoane;
Lucrări publice remunerate –
1859 persoane;
Alocație de integrare sau
reintegrare profesională – 1844
persoane;
Au fost organizate 62 de
tîrguri a locurilor de muncă,
605 seminare informative cu

28353,0

26976,9

șomerii și agenții economici.
9009 Protecție în domeniul asigurării cu
locuințe
1. Indemnizații unice la construcție
2. Programul ”Prima casă”

41459,6

19195,5

8500,0

2538,0

20000,0

410,2

3. Implementareaprogramului ”Prima
Casă” de către APL

3287,7

4. Investiții capitale Casa Cernobîl
9010 Asistența socială a persoanelor cu
necesități special
Asigurarea dreptului la pensie
de dizabilitate

1. Pensii de dizabilitate

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

12959,6

12959,6

2990692,2

2973065,0

1752601,4

1751142,2

6880,6

6914,2

1781,0

1673,1

149426,7

147838,6

Asigurarea dreptului la
indemnizație de dizabilitate ca
urmare a unui accident de
muncă sau boală profesională
Susținerea financiară a
persoanelor în caz de
dizabilitate sau deces survenită
în urma accidentelor de muncă
prin capitalizarea plăților
periodice
Susținerea financiară în cazul
îngrijirii persoanelor cu
dizabilități
Prin Legea nr. 30/2018,
începînd cu 1 aprilie 2018 a
fost majorat cu 5% cuantumul

Pe parcursul anului 2018, pensiile de dizabilitate
au fost indexate cu 6,6% și a fost valorizat venitul
asigurat utilizat ca bază de calcul a pensiilor de
dizabilitate, valorizare efectuată în 2 etape (la
01.04.2018 și la 01.10.2018).

alocației pentru îngrijire,
însoțire și supraveghere
Susținerea financiară a
410041,1
persoanelor cînd nu se
îndeplinesc condițiile pentru
obținerea dreptului la pensie
de asigurări sociale de stat
Prin Legea nr. 30/2018,
- începînd cu 1 ianuarie
2018 a fost majorat cu 20%
cuantumul alocațiilor sociale
de stat pentru persoanele cu
dizabilităţi severe, accentuate
şi medii din copilărie și copiii
cu
dizabilităţi
severe,
accentuate şi medii cu vîrsta de
pînă la 18 ani - în prezent
aceasta constituie 100% din
cuantumul pensiei minime
pentru
persoanele
cu
dizabilităţi severe, accentuate
şi medii;
începînd cu 1 aprilie 2018 a
fost majorat cu 10%
cuantumul alocațiilor sociale
de stat pentru persoanele cu
dizabilităţi severe, accentuate
şi medii (circa 10500
persoane) - în prezent aceasta
constituie 40% din cuantumul
pensiei minime pentru
persoanele cu dizabilităţi
severe, accentuate şi medii.
Asigurarea la pensii a
cetățenilor care au participat la
lichidarea urmărilor avariei de

69266,4

402880,7

68691,5

la C.A.E. Cernobîl și familiilor
acestora
Asigurarea cu pensii militarilor
în termen și familiilor acestora

3. Servicii sociale persoanelor cu
necesități speciale acordate din BL

14267,0

Conform datelor STAS, 374642,2
în anul 2018, persoanele cu
dizabilități au beneficiat de
servicii sociale, inclusiv:
- în cadrul a celor 20
servicii „Locuinţă protejată”
au beneficiat de servicii 99
persoane,
inclusiv
11
„Locuințe protejate” au fost
create
de
instituțiile
rezidențiale gestionate de
ANAS pentru 58 beneficiari;
-în cadrul celor 15
servicii „Casă comunitară” au
beneficiat de servicii
106
persoane
cu
dizabilități,
inclusiv 1 „Casă comunitară”
creată de instituția rezidențială
gestionată de ANAS pentru 6
beneficiari;
- în cadrul celor 23
servicii ”Echipa mobilă” au
beneficiat de servicii circa 700
persoane cu dizabilități și
membri ai familiilor lor;
- de serviciul „Asistență
personală” au beneficiat 3228
persoane cu dizabilități severe
(comparativ cu sfârșitul anului
2017 – 2600 persoane),
respectiv sunt angajați în
calitate de asistenți personali

14309,2

374642,2

4. Compensații pentru serviciile de
transport

5. Întreținerea centrelor de reabilitare
pentru persoane cu dizabilități și
pensionari din subordinea ANAS

6. CREPOR

7. Consiliul Național pentru
Determinarea Dizabilității și
Capacității de Muncă
9011 Susținerea suplimentară a unor
categorii de populație

1. Suport financiar de stat

tot atîtea unități.
- în cadrul celor 4
servicii „Respiro” beneficiază
de servicii 121 persoane pe
an;
- 44 de asistenți familiali
au în plasament 44 beneficiari.
Conform datelor STAS, în
anul 2018, au beneficiat de
compensație pentru serviciile
de transport 140951 persoane
cu dizabilități, inclusiv 13747
persoane
cu
dizabilități
locomotorii.
1) Prestarea serviciilor
calitative de reabilitare a
persoanelor în vîrstă și cu
dizabilități.
2) Efectuarea lucrărilor de
îmbunătățire a condițiilor de
reabilitare
Prin H.G. nr. 22/2019 a fost
reorganizat CREPOR din Î.S.
în Instituție publică în
subordinea MSMPS, respectiv,
aprobat Statutul, Structura și
efectivul limită.
Consiliul Național pentru
Determinarea Dizabilității și
Capacității de Muncă

Susținerea financiară a unor
beneficiari de pensii de
asigurări sociale de stat
Susținerea financiară
beneficiarilor de alocații
sociale de stat

77550,6

72043,1

67125,8

65820,8

46735,6

46735,6

20373,8

20373,8

1211308,7

1181298,9

773371,1

767689,4

99633,5

96896,7

- Nevalorificarea în mărime de 100% a biletelor
de reabilitare/recuperare din motive ce nu depind
de managementul Centrului (neprezentarea
beneficiarilor la tratament)

Suplimentar a fost acordat suport financiar unic în
mărime de 600 lei pentru 420882 beneficiari.

2. Susținerea suplimentară de catre
APL

Susținerea financiară a unor
beneficiari de pensii,
participanți la lichidarea de la
C.A.E Cernobîl și familiilor
acestora
Susținerea financiară a unor
beneficiari de pensii din rîndul
militarilor în termen și
familiilor acestora
Acordarea suportului unic unor
beneficiari de pensii
Susținerea suplimentară de
catre APL

9012 Protecția socială în cazuri
excepționale
1. Ajutor social

2. Ajutor pentru perioada rece a anului

Susținerea financiară a
familiilor defavorizate prin
acordarea ajutorului social
Susținerea financiară a
familiilor defavorizate prin
acordarea ajutorului pentru
perioada rece a anului

3. Fondul de susținere socială a
populației

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

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

În conformitate cu prevederile
Hotărîrii Guvernului nr. 948
din 07.08.2008 au fost
organizate 10 misiuni de
repatriere a copiilor, fiind
repatriați 20 copii, dintre care:

205,4

174,8

1125,0

1079,3

335105,0

313590,0

1868,7

1868,7

1058249,8

1027776,7

548219,1

538171,4

261419,2

252312,5

91883,6

80501,5

3066,6

3130,0

Structurile teritoriale de asistență socială au
înaintat demersuri să nu le fie transferate sumele
planificate din motivul neasimilării plafonului
limită stabilit pentru luna decembrie 2018 (lipsa
dosarelor pentru serviciile sociale Sprijin familial
și Suport monetar, neinstituirea IBAN-urilor
pentru serviciile incluse în pachetul minim de
servicii). Aceste nuanțe au condiționat micșorarea
coeficientului de executare.

8 copii din Ucraina (4 misiuni)
și 11 copii din Federația Rusă
(5 misiuni) și 1 copil din
România (1 misiune). Din
numărul total de copii
repatriați, 6 copii au fost
reintegrați în familiile
biologice/extinse, 4 copii –
plasați în serviciul de asistență
parentală profesionistă, și 10
copii - plasaţi în centre de
plasament temporar.
De asemenea, din bugetul de
stat, pe parcursul anului 2018
au fost repatriate 28 persoane
adulte din următoarele țări:
Federația Rusă, Ucraina,
România, Spania, Lituania,
Italia, Emiratele Arabe Unite
5. Susținerea populației în perioada rece
a anului
9013 Asigurarea egalității de șanse între
femei și bărbați
1. Birourile comune de informații și
servicii

153661,3

153661,3

490,0

205,0

490,0

205,0

50000,0

44266,6

50000,0

44266,6

În baza Decizie Consiliului
municipal Chișinău și Bălți.

Birourile comune de informații
și servicii

9014 Compensarea pierderilor pentru
depunerile bănești ale cetățenilor în Banca
de Economii
1. Compensarea pierderilor pentru
depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii

Compensarea pierderilor
pentru depunerile bănești ale
cetățenilor în Banca de
Economii

9017 Serviciul public în domeniul
protecției sociale
1. Întreținerea Inspecției Sociale
2. Întreținerea Consiliului național de
acreditare și evaluare a conformității

3. Întreținerea Agenției Naționale de
Asistență Socială

9018 Protecția socială a pensionarilor din
rîndul structurilor de forță

Întreținerea Inspecției Sociale
Întreținerea Consiliului
național de acreditare și
evaluare a conformității
1) Elaborarea cadrului
metodologic pentru
implementarea unitară a
legislației în domeniul
asistenţei sociale;
2) Gestionarea activității
instituțiilor publice în care
Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale exercită
calitatea de fondator (în
continuare – instituții de
asistență socială și de
reabilitare/recuperare),
enumerate în anexa nr. 3 la
prezenta hotărîre;
3) Facilitarea procesului de
consolidare a capacităților
profesionale ale personalului
din sistemul de asistență
socială;
4) Gestionarea mijloacelor
financiare pentru finanțarea
programelor cu destinație
specială în domeniul asistenței
sociale și a pachetului minim
de servicii sociale.

7747,7

7048,6

3012,8

2673,2

1617,4

1491,0

3117,5

2884,4

1181013,3

1159700,4

- Micșorarea valorii contractului de comodat din
contul lichidării unor plăți pentru serviciile
comunale;
- Determinarea eronată a codului ECO pentru
mijloacele financiare precizate pentru
disponibilizarea personalului Fondului republican
de susținere socială a populației au fost eronat;
- Neutilizarea deplină a indemnizațiilor pentru
incapacitatea temporară de muncă planificate din
motivul lipsei concediilor medicale

1. Prestații sociale

Asigurarea dreptului la
tratament balneo-sanatorial
Asigurarea dreptului la pensie
de dizabilitate

10778,5

1701,9

41515,1

40586,8

1063375,8

1060715,4

2845,1

2360,0

2393,8

2387,4

10582,7

10046,8

47844,0

41040,4

1678,3

861,7

381885,2

345639,6

Asigurarea dreptului la pensie
pentru vechime în muncă
Susținerea financiară în caz de
deces a persoanelor
neasigurate
Acordarea dreptului la alocații
de stat pentru merite deosebite
față de stat

2. Pensii

Acordarea dreptului la alocația
lunară de stat unor categorii de
populație din rîndul
beneficiarilor de pensii sau de
alocații sociale de stat și
familiilor lor

Asigurarea dreptului la pensie
de urmaș
Susținerea finaciară a unor
beneficiari de pensii din rîndul
militarilor și a persoanelor din
corpul de comandă și din
trupele organelor afacerilor
interne
9019 Protecția socială a unor categorii de
cetățeni

40600,0

36726,7

Asigurarea dreptului la
tratament balneo-sanatorial a
persoanelor asigurate

30000,0

22403,0

Susținerea socială a
participanților la lichidarea
consecințelor avariei de la
Cernobîl și membrilor
familiilor lor

64333,0

58460,5

Susținerea tinerilor specialiștiTDS
Compensații persoanelor
supuse represiunilor
Acordarea dreptului la alocație
lunară integrală de stat
beneficiarilor de pensii și
alocații sociale, categorii de
populație din stînga Nistrului
Acordarea dreptului la alocații
de stat pentru merite deosebite
față de stat
Acordarea dreptului la alocație
lunară de stat unor categorii de
populație din rîndul
beneficiarilor de pensii sau de
alocații sociale de stat și
familiilor lor
Acordarea dreptului la
indemnizație viagera
sportivilor de performanță care
sau retras din activitatea de
sport
Alocații lunare de stat unor
categorii de populație din

27093,7

27093,7

7500,0

21964,5

42516,5

40943,4

17950,0

16345,5

74446,1

73513,1

4635,0

4154,7

40 943,4

40 943,4

Asigurarea dreptului la
tratament balneo-sanatorial
1. Tratament balneo-sanatorial

2. Compensații și ajutoare materiale
participanților la lichidarea
consecințelor avariei de la Cernobîl
3. Susținerea tinerilor specialiști
(BS+BL)
4. Compensații persoanelor supuse
represiunilor
5. Acordarea dreptului la alocație
lunară integrală de stat beneficiarilor
de pensii și alocații sociale, categorii
de populație din stînga Nistrului
6. Acordarea dreptului la alocații de stat
pentru merite deosebite față de stat
7. Acordarea dreptului la alocație
lunară de stat unor categorii de
populație din rîndul beneficiarilor de
pensii sau de alocații sociale de stat
și familiilor lor
8. Acordarea dreptului la indemnizație
viagera sportivilor de performanță
care sau retras din activitatea de sport
9. Alocații lunare de stat unor categorii

de populație din stînga Nistrului
10. Alocații lunare de stat pentru merite
deosebite față de stat

stînga Nistrului
Alocații lunare de stat pentru
merite deosebite față de stat

16 345,5

16 345,5

Societățile obștești ale
invalizilor

1 418,8

1 418,8

468,3

468,3

42147,4

42147,4

18757,9

15395,5

13071,7

9709,3

2. Contribuția Guvernului

709,8

709,8

3. Activități centralizate (SI)

2 904,8

2 904,8

4. Efectuarea studiului

2 000,0

2 000,0

5. Alocații centralizate la nivel local

71,6

71,6

13071,7

295,8

13071,7

295,8

100,0

20,6

11. Societățile obștești ale invalizilor
12. Finanțarea MA și MAI întru
implementarea PA Memorie.
Onoare. Respect.

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

13. Acordarea serviciilor la nivel local
(cantine de ajutor social)

Acordarea serviciilor la nivel
local (cantine de ajutor social)

9020 Susținerea activităților sistemului de
protecție socială
1. Proiectele finanțate din surse externe

Proiectele finanțate din surse
externe

9021 Asigurarea rambursării creditelor
preferențiale și dobînzii aferente

1.

Rambursarea creditelor preferențiale
și dobînzii aferente

9023 Subvenționarea dobînzilor la
creditele bancare preferențiale acordate
cooperativelor de construcții

Rambursarea creditelor
preferențiale și dobînzii
aferente

1. Compensarea de la bugetul de stat a
veniturilor ratate prin acordarea
creditelor

100,0

20,6

33996,2

24951,9

33996,2

24951,9

Compensarea de la bugetul de
stat a veniturilor ratate prin
acordarea creditelor

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

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

Compensarea diferenţei de
tarife la energia electrică şi la
gazele natural

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:
1. Crearea unui soft în vederea
implementării, începînd cu anul
2019, a certificatelor de concediu
medical electronic

În vederea reorganizării
procesului de stabilire,
calculare și plată a
indemnizației pentru
incapacitate temporară de
muncă prin preluarea
responsabilităților
angajatorului de către Casa
Națională de Asigurări
Sociale, în contextul
implementării certificatelor
electronice de concediu
medical a fost adoptată Legea
nr. 311 din 30.11.2018 pentru
modificarea Legii nr.289/2004
privind indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de
muncă şi alte prestaţii de
asigurări sociale

700,00

2. Susținerea activității Comitetelor
sectoriale și elaborarea standardelor
ocupaționale noi

În luna iulie, 2018 a fost
organizată ședința Comisia de
experți pentru selectarea și
aprobarea standardelor
ocupaționale.

1088,2

C. Măsuri de politici noi
Asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea
copiilor
Acordarea unui suport unic în sumă de 600
lei pentru beneficiarii de toate tipurile de
pensii stabilite pînă la 1 decembrie 2018, al
căror cuantum nu depășește 2000 lei

Asigurarea familiilor cu bunuri
la nașterea copiilor
Aprobată Legea nr. 313 din
30.11.2018 cu privire la
acordarea suportului unic unor
beneficiari de pensii.

5684,0

2201,7
252,5

TOTAL pe sector, dintre care

21315330,2

21027846,5

A. Măsurile de politici - în curs de
desfășurare care au acoperire financiara
in linia de baza
B. Măsurile de politici – acceptate
suplimentar la linia de bază
C. Masuri de politici noi

21308946,2

21024304,1

700,0

1088,2

5684,0

2454,2

Au beneficiat de acest suport 420882 de
beneficiari.

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli in anul 2018
Denumirea Sectorului ”Sănătatea„
Acțiuni CBTM din anul precedent (AB-1)
1

2
Realizat

Planificat
Se vor indica toate acțiunile CBTM din anul
precedent1,2.

Cheltuieli CBTM din anul precedent (AB-1)
3

4

5

Planificat

Realizat

Devieri (explicații)

Se indică
Se indică alocațiile
alocațiile
bugetare din toate
bugetare
sursele de finanțare
prevăzute pentru care au fost utilizate la
acțiunea data
realizarea acțiunii
din CBTM din
date 2. Este necesar
anul precedent
de a indica costul
pentru anul de
pentru fiecare acțiune
3
raportare
în parte4.
Informația conform cerințelor expuse mai sus se completează pentru fiecare compartiment in parte - A, B si C.
Se va indica concret ce a fost
întreprins pe parcursul anului
precedent

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

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiara in linia de baza TOTAL
8001 Politici şi management în
domeniul ocrotirii sănătăţii
Întreținerea organelor locale de
specialitate în domeniul sănătății
8002 Administrare a fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă
medicală
1. Administrarea fondurilor
asigurărilor obligatorii de
asistență medical

2 009,14

1850,21

2 009,14

1850,21

83563,0

82567,5

- Gradul de acoperire cu AOAM în 78 837,9
anul 2018 a fost înregistrat la nivelul
de 88,2% sau cu 1,3 puncte
procentuale mai mult faţă de anul

77 842,4

Întreținerea organelor locale de
specialitate în domeniul sănătății

Neexecutarea – 995,5 mii lei, în special
din contul cheltuielilor de personal (929,3
mii lei)

2017 (86,9%);
- Au fost încheiate 437 contracte cu
diferiți
prestatori
de
servicii
medicale;
- Cheltuielile din FAOAM per cap de
locuitor, înregistrat la medicul de
familie, au constituit 1 983,5 lei.
2. Reingineria Sistemului
informațional "Asigurare
Obligatorie de Asistență
Medicală"
3. Reingineria Sistemului
informațional achitarea
serviciilor medicale
8003 Monitorizare, evaluarea
sistemului de sanatate si management
al calitatii
1.Fortificarea capacităților și asigurarea
colectarii, producerii și analizei
statisticilor în domeniul sănătății (APL)
8004 Sănătate publică
1. Asigurarea funcționalității
Serviciului de supraveghere de
stat a sănătății publice

Reingineria Sistemului informațional
"Asigurare Obligatorie de Asistență
Medicală"
Reingineria Sistemului informațional
achitarea serviciilor medicale

Fortificarea capacităților și asigurarea
colectarii, producerii și analizei
statisticilor în domeniul sănătății
(APL)
Asigurarea funcționalității Serviciului
de supraveghere de stat a sănătății
publice

3 424,2

3 424,2

1 300,9

1 300,9

46,20

42,41

46,20

42,41

199076,96

164822,6

195970,4

161816,5

Activitatea
financiara
a
Agenției
Naționale pentru Sănătate Publică s-a
început la finele lunii mai 2018, cea ce a
provocat
mai
multe
probleme
organizatorice,
inclusiv
întârzierea
aprobării planului de achiziții bunurilor și
serviciilor de angajarea personalului
calificat, totodată majoritatea cheltuielilor
neexecutate la sfârșitul perioade erau
planificate la activitatea Centrelor de
Sănătate Publică.

2. Supravegherea sănătății publice a
populației (APL)

3. Eficientizarea managementului
calității serviciilor medicale
(Cancelaria de Stat)
8005 Asistenţa medicală primară

1. Prestarea asistenţei medicale
primare, inclusiv în baza
indicatorilor de performant

Supravegherea sănătății publice a
populației (APL)

Eficientizarea managementului calității
serviciilor medicale (Cancelaria de
Stat)

237,36

203,08

2 869,20

2 803,02

1908366,44

1905298,21

- Numărul total de vizite la medicul de 1377437,9
familie a constituit 10 398 866;
- Cheltuielile FAOAM pentru AMP pe
cap de locuitor, înregistrat la medicul
de familie au constituit 405 lei;
- Costul mediu al unei vizite a
constituit 132,5 lei
Au fost aprobate:
1. Ordinul MSMPS nr. 515/130 A din
13 aprilie 2018 „cu privire la
indicatorii de performanță în Asistența
Medicală Primară”;
2. Ordinul MSMPS nr. 516/131 A din
13 aprilie 2018 „cu privire la
modificarea. 3.Ordinului nr. 205/94-A
din 19.03.2015 „Cu privire la
aprobarea formularelor de evidenţă
medicală primară şi dărilor de seamă
în cadrul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală”;
4.Ordinul MSMPS nr. 516/132 A din
13 aprilie 2018 „cu privire la stabilirea
valorii unui punct pentru realizarea
indicatorilor de performanţă în
asistenţa medicală primară pentru anul

1377434,3

2018”.

2. Menținerea sănătății angajaților
din domeniile afacerilor interne

- Prestarea asistenței medicale
primare, inclusiv în baza
indicatorilor de performanță (126680
vizite)
- Expertiza medico-militară în
domeniul afacerilor interne (2210
persoane)
- Asigurarea accesului populaţiei la
medicamente esenţiale compensate
la fel şi a accesului persoanelor din
grupurile vulnerabile la
contraceptive
(16536 rețete)

3. Asigurarea accesului populaţiei
la medicamente esenţiale
compensate la fel şi a accesului
persoanelor din grupurile
vulnerabile la contraceptive

- De
medicamente
compensate 508037,4
acoperite din FAOAM au beneficiat
928 284 persoane, cu 83 866 mai
mult faţă de anul 2017.
- De către farmaciile contractate de
CNAM
au
fost
eliberate
medicamente compensate în baza a
5 260,3 mii reţete.

22478,0

413,14

4. Prestarea asistenței medicale
primare (APL)

Prestarea asistenței medicale primare
(APL)

19417,8

508037,4

408,71

-3060,2 din cauza neexecutării planului de
venituri estimat în urma contractării
serviciilor medicale cu ANP și a din cauza
lipsei de persoane îndreptate la
examinarea contraplată

8006 Asistenţa medicală specializată
de ambulator

1. Prestarea asistenţei medicale
specializate de ambulatoriu

- Numărul de vizite în condiții de
ambulator a constituit 6 699 091.
- Cheltuielile medii ale FAOAM
pentru asistența medicală
specializată de ambulator pentru 1
persoană asigurată, înregistrată la
medicul de familie, a constituit 224,4
lei.
- Costul mediu al unei vizite la
medicul specialist a constituit 75,3
lei.

2. Modernizarea Centrului
Naţional de Medicină Sportivă
„AtletMed”

Modernizarea Centrului Naţional de
Medicină Sportivă „AtletMed”

3. Prestarea asistenței medicale de
ambulatoriu (APL)

Prestarea asistenței medicale de
ambulatoriu (APL)

8008 Îngrijiri medicale comunitare şi
la domiciliu

1. Prestarea serviciilor de asistență
comunitară şi îngrijiri la
domiciliu (TB, sănătate mintală
etc)

- Numărul de vizite privind îngrijirile
medicale la domiciliu a constituit 71
685;
- Costul mediu al unei vizite de
îngrijiri medicale la domiciliu a
constituit 149,0 lei.
- au fost contractate de CNAM 40
Centre comunitare de sănătate
mintală;
- au fost procurate din surse bugetare
centralizate preparate
medicamentoase psihotrope, pentru
tratamentul tulburărilor mintale

508038,3

508038,3

504571,4

504571,4

3426,9

3426,9

40,00

40,00

56994,5

56994,2

34625,7

34625,4

2. Dezvoltarea serviciilor de
sănătate prietenoase tinerilor la
nivel national, inclusiv
instituirea Centrelor de Sănătate
Prietenoase Tinerilor în mun.
Chişinău

8009 Asistenţă medicală urgentă
prespitalicească

1.

Dezvolatrea capacităților și
prestarea serviciilor de asistenţă
medicală urgentă
prespitalicească

8010 Asistenţă medicală spitalicească

27ornice și evolutive;
- 13 Denumiri Comune Internationale
(DCI) incluse în Lista
medicamentelor compensate din
fondurile AOAM pentru tratamentul
maladiilor mentale cu evoluție
cronica
- Au fost contractate de CNAM 41
Centrelor de Sănătate Prietenoase
Tinerilor, inclusiv 6 în mun.
Chişinău;

22368,8

22368,8

561594,0

561593,8

- A fost aprobat Ordinul comun al
MSMPS/ CNAM nr. 786/245 A din
22 iunie 2018 „cu privire la
aprobarea indicatorilor de
performanţă pentru pilotarea
finanţării în baza performanţei în
cadrul Centrelor de Sănătate
Prietenoase Tinerilor”.

- Numărul de solicitări a constituit 561594,0
855 394.
- Costul mediu al unei solicitări de
servicii în asistența medicală urgentă
prespitalicească a constituit 656,5
lei.
- Renovate/construite
35
de
subdiviziuni medicale de urgență
prespitalicească din zonele Centru,
Nord, Sud și Găgăuzia.
3416478,1

561593,8

3412659,4

1. Prestarea asistenţei medicale
spitaliceşti

- Numărul cazurilor tratate acute 3368373,8
prestate validate, inclusiv chirurgia
de zi a constituit 499 080.
- Numărul cazurilor tratate cronice
prestate validate a constituit 63 529.
- Durata medie de spitalizare a
cazurilor tratate acute validate,
inclusiv chirurgia de zi, a constituit
6,8 zile.
- Costul mediu pentru un caz tratat
acut validat, inclusiv chirurgia de
zi,a constituit 5 393 lei.
- Costul mediu al unei zile de
spitalizare prestate (acute) validate,
inclusiv chirurgia de zi, a constituit
792 lei.
46657,9

2. Prestarea asistenței medicale
spitalicești angajaților din
domeniul afacerilor interne

- 4932 cazuri tratate

3. Asigurarea și restabilirea
sănătății ppulației (APL)

Asigurarea și restabilirea sănătății
ppulației (APL)

3368373,8

43020,4

1 446,40

1 265,20

209478,3

209348,2

- Numărul de servicii de înaltă 209478,3
performanță prestate a constituit
1. Prestarea serviciilor medicale de
613 735.
înaltă performanţă
- Costul mediu al unui serviciu de
înaltă performanță prestat a constituit
341,1 lei.

209348,2

8011 Servicii medicale de înaltă
performanţă

-3637,5, inclusiv:
1) – 1591,0 din cauza neexecutării
planului de venituri estimat în urma
contractării serviciilor medicale cu ANP
2) – 66,5, din cauza lipsei de venituri din
arendă/locațiune
3) – 1980,0 din cauza lipsei de venituri
din donații voluntare interne.

Neexecutarea - 130,1 mii lei sau 0,1%

0

0

162270,5

154494,81

113923,6

108006,2

Întreținerea Centrului municipal de
plasament și reabilitare a copiilor de
vărstă fragedă Chișinău

9 343,80

7 580,77

Dezvoltarea activtății curativprofilactice și de recuperare
(Cancelaria de Stat)

39 003,10

38 907,84

51743,9

49005,1

8012 Sănătatea mamei şi copilului
1. Dezvoltarea mecanismul de
colaborare intersectorială în
domeniul medico-social în
vederea prevenirii şi reducerii
ratei mortalităţii materne
infantile şi a copiilor cu vîrsta
de pînă la 5 ani la domiciliu
2. Implementarea Programului
Naţional în Sănătatea şi
Drepturile Sexuale şi
Reproductive pentru anii 20172021
8013 Asistenţă medicală de reabilitare
şi recuperare

1. Prestarea serviciilor medicale de
reabilitare

2. Întreținerea Centrului municipal
de plasament și reabilitare a
copiilor de vărstă fragedă
Chișinău
3. Dezvoltarea activtății curativprofilactice și de recuperare
(Cancelaria de Stat)
8014 Medicină legală

Prestarea serviciilor medicale de
reabilitare

Acțiunea era executată în volum de
94,4%. Neexecutarea soldurilor ține de
procurarea bunurilor și serviciilor
planificate la începutul anului cu prețul
mai mic precum și numărul scăzut a
beneficiarilor în centrele de recuperare
pentru copii.

1. Efectuarea calitativă a
expertizelor de identificare
genetică, toxicologică,
histopatologică, histochimică

Asigurarea și perfecționarea
funcționalității Agenției
Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale

49005,1

47818,0

37870,7

Efectuarea calitativă a expertizelor de
identificare genetică, toxicologică,
histopatologică, histochimică

8016 Management raţional al
medicamentelor şi dispozitivelor
medicale

1.

51743,9

Cheltuieli pentru întreținerea
personalului, bunuri și servicii
necesare AMDM pentru asigurarea
misiunii Agenției de reglementare şi
supraveghere în domeniul
medicamentului, activităţii
farmaceutice şi dispozitivelor
medicale, implementarea politicii
statului în domeniul medicamentului,
activităţii farmaceutice

Cheltuieli pentru procurarea bunuri și
servicii pentru asigurarea și
perfecționarea funcționalității Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale

16 131, 0

16 130, 9

16 875,1

12 684, 1

Neexecutarea acțiunii în volum deplin ține
de contractarea/executarea procedurilor
de achiziții publice pentru încheierea
contractelor de reparație capitală a
imobilului (str. Vl. Korolenko) precum și
procurarea unor echipamente de laborator.

Devieri nu sunt.

Deviere de 4 190, 9 lei.
- Motiv principal al neîndeplinirii acțiunii
este faptul diminuării pe parcursul anului
2018 a veniturilor de casa, ce rezultă din
modificarea Legii nr.1456 din 25.05.1993
cu privire la activitatea farmaceutică art.
11, pct.(2 ²) .
- Cheltuielil nevalorificate că urmare a
amînării încheierii contractelor cu agenții
economici pentru anul 2019 din cauza
lipsei ofertelor la licitații, fiind înaintate
interpelări suplimentare .

10 000, 0

5 941, 7

4 811, 9

3 114, 0

Cheltuieli pentru reparația capitală
secției microbiologie din cadrul
Laboratorului pentru Controlul
Calității Medicamentelor

Procurarea sistemului informațional
comun pentru automatizarea și
gestionarea mai eficientă proceselor
interne de activitate și necesitățile
AMDM
8017 Management al fondului de
rezervă al asigurării obligatorii de
asistenţă medical
1. Administrarea fondului de
rezervă în funcţie de necesităţi și
a mijlocelelor financiare
acumulate în fondul de rezervă
între celelalte fonduri de
asigurare obligatorie de asistenţă
medicală

0

0

0

0

Deviere de 4 058, 2 lei.
Neexecutarea pe deplin a acțiunii se
datorează faptului că cheltuielile de
reparație capitală planificate pentru 2017
u fost aminate și ulterior valorificate în
anul 2018, din motivul licitațiilor repetate
de lungă durată. Dat fiind faptul ca
acțiunile CBTM erau planificate în august
2017 și nu putea fi prevăzută data
încheierii contractului, începerii lucrărilor
și nivelul executării acestora pînă la
sfîrșitul anului (lucrările fiind totuși
începute în ultimul trimestru și executate
în mare măsură), pentru 2018 au fost
planificate cheltuieli mai mari.
Deviere de 1 697,9 lei.
Neexecutarea pe deplin al acțiunii se
datorează faptului că în urma licitației cu
privire
la
procurarea
sistemului
informațional participanții au propus
oferta cu preț mai mic decit cel estimat
inițial.

381159,73

352461,94

199369,7

183463,0

65766,6

60748,3

79 343,8

76 144,2

8018 Programe naţionale şi speciale în
domeniul ocrotirii sănătăţii

1.

Programe de sănătate cu
destinație specială

2. Organizarea și prestarea
serviciilor de transplant și a
celor transfuzionale

3. Programul de profilaxie si
control al infectiei HIV/SIDA,
al infectiilor cu transmitere
sexuala si al tuberculozei in
Moldova

Realizarea programelor naționale și
speciale

Organizarea și prestarea serviciilor de
transplant și a celor transfuzionale

Pe parcursul anului 2018 au fost
identificați, evaluați, monitorizați și
raportați 426 donatori potențiali de organe
și țesături, însă mulți donatori potențiali
nu au fost eligibili pentru prelevare, cum
ar fi infecții sistemice, boli neurologice,
malignizarea maladiilor extracerebrale și
altele.

Programul de profilaxie si control al
infectiei HIV/SIDA, al infectiilor cu
transmitere sexuala si al tuberculozei
in Moldova

4. Proiectul de susținere a
Consiliului Național de
Coordonare TB/SIDA

Proiectul de susținere a Consiliului
Național de Coordonare TB/SIDA

925,8

896,2

13000,0

11747,6

5. Masuri de profilaxie din
FAOAM

- Din Fondul măsurilor de profilaxie
au fost finanţate 11 programe
naţionale.
- Numărul de persoane din grupurile
de risc care au beneficiat de vaccinuri
a constituit 51 700.

-1252,4 mii lei sau 9,6%. Economia
mijloacelor financiare este formată din
realizarea proiectelor de screening „Un
doctor pentru tine” la nivel de țară, și
anume prezența persoanelor în număr
scăzut față de cel planificat şi în urma

achizițiilor din cadrul proiectelor
profilaxia HIV/SIDA și prevenirea
consumului de tutun și alcool.

- Au fost repartizate 114 200 materiale
informative.
- Au fost instruite 3 368 cadre
medicale şi nemedicale, copii din
instituţii şcolar din învăţămînt în
materie de menţinere şi promovare a
modului sănătos de viaţă.
- Cheltuielile anuale din fondul
măsurilor de profilaxie pe cap de
locuitor au constituit 3,45 lei.
6. Realizarea programelor
naționale din contul mijloacelor
proprii ale autorităților publice
locale
7. Îmbunătățirea sănătății publice
și creșterea calității vieții
pacienților ce necesită asistență
medicală specifică
(medicamente gratuite și servicii
de protezare - Cancelaria de
Stat)
8019 Dezvoltarea şi modernizarea
instituţiilor în domeniul ocrotirii
sănătății

1. Modernizarea bazei tehnicomateriale a instituţiilor medicosanitare publice

Realizarea programelor naționale din
contul mijloacelor proprii ale
autorităților publice locale

21 527,63

18 304,14

1 226,20

1 158,50

309814,21

272313,93

89 021,4

88942,5

Îmbunătățirea sănătății publice și
creșterea calității vieții pacienților ce
necesită asistență medicală specifică
(medicamente gratuite și servicii de
protezare - Cancelaria de Stat)

Modernizarea bazei tehnico-materiale
a instituţiilor medico-sanitare publice

2. Proiectul ”Modernizarea
sectorului sănătății în Republica
Moldova

3. Proiectul ”Îmbunătățirea
serviciilor medicale în
Republica Moldova”

4. Proiecte investiții capitale
publice

14 350,2

5794,3

1245,0

1245,0

2509,7

976,2

40000,0

38120,5

162 687,91

137 235,43

Proiectul ”Modernizarea sectorului
sănătății în Republica Moldova

Proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor
medicale în Republica Moldova

Proiecte investiții capitale publice

5

FAOAM

- Au fost reconstruite (reparate) - 23
instituţii.
- Au fost dotate cu dispozitive - 7
instituţii.
- Cheltuielile anuale din fondul de
dezvoltare pe cap de locuitor au
constituit 11,2 lei.

6

Consolidarea bazei tehnico-

Consolidarea bazei tehnico-materiale a

-1879,5 mii lei. Mijloacele prevăzute în
fondul de dezvoltare au fost folosite la
nivel de 95.3%. Nevalorificarea deplină se
explică prin diferenţa între sumele
contractelor de finanţare şi sumele
contractelor de achiziţii. Două IMSP nu
au reuşit valorificarea mijloacelor
financiare contractate în anul 2018 din
cauza tergiversării procedurilor de
achiziţii.

materiale a IMSP pentru care
autoritățile publice locale au
calitatea de fondator

IMSP pentru care autoritățile publice
locale au calitatea de fondator
B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:

Procurarea ambulanțelor

Construcția Unității de Primiri Urgente a
IMSP ”Institutul de Medicină Urgentă”
Modernizarea Laboratoarelor de
performanță de sănătate publică

- A fost semnat cu Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei,
Acordul de împrumut, în valoare de
12 milioane de euro, pentru
procurarea a 168 de ambulanțe.

248400,0

0

1423,6

0

10000,0

0

C. Măsuri de politici noi

TOTAL pe sector, dintre care

8148274,88

7769361,31

A. Măsurile de politici - în curs de
desfășurare care au acoperire
financiara in linia de baza
B. Măsurile de politici – acceptate
suplimentar la linia de bază
C. Masuri de politici noi

7898451,28

7769361,31

249823,6

0

