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RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 

al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei  
                                                                (denumirea autorităţii publice) 

pentru anul 2015 

1. Sumar executiv 

       

       Pe parcursul anului 2015 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu obiectivele trasate în Programul de 

activitate a Guvernului 2014-2015, precum și cu Planul de acțiuni aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.680 din 30.09.2015. 

În perioada de referinţă  ministerul a lucrat asupra promovării reformelor social-economice iniţiate în scopul asigurării securităţii sociale a populaţiei, sporirii 

nivelului de ocupare a forţei de muncă, acordării asistenţei sociale păturilor defavorizate, promovării unei politici familiale adecvate cerinţelor, asigurării 

abordării complexe a principiului egalităţii genurilor în politicile naţionale, elaborării şi aplicării de noi mecanisme de protecţie socială a categoriilor de 

populaţie nevoiaşe etc. 

 

 

2. Implementarea Planului anual de acţiuni 

 

A. Munca,migrația de muncă și politici salariale 

Obiectivul nr.1:  Perfecționarea legislației privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

Acţiuni Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen 

de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune/f

un-cţionar 

public) 

Nivel de realizare*/ 

Descriere succintă 

1.1 Elaborarea proiectului de Lege 

privind ocuparea forței de muncă și 

protecție socială a persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă. 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul  

II-IV 2015 

Direcția 

dezvoltarea 

resurselor 

umane și  

politici 

ocupaționale 

Nerealizat  
Acțiune prevăzută pentru anul 2016 

 

1.2 Elaborarea  „Strategiei de ocupare a 

forței de muncă pentru anii 2016-

2020” 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul  

IV 2015 

Direcția 

dezvoltarea 

resurselor 

umane și  

politici 

Realizat  (2) 

Strategia nouă pentru ocuparea forței de muncă este în proces de 

elaborare. A fost instituit grupul de lucru cu privire la elaborarea 

Strategiei și aprobat prin Ordinul MMPSF nr.187 din 24 noiembrie 

2015. 
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ocupaționale A fost elaborat raportul privind realizarea în anii 2007-2015 a 

Strategiei naționale privind politicile de ocupare a forței de 

muncă. 

În prezent se lucrează asupra stabilirii priorităților viitoarei strategii 

de ocupare a forței de muncă. 

 

1.3 Elaborarea Nomenclatorului 

domeniilor de formare profesională și 

al meseriilor/profesiilor pentru 

formarea profesională a muncitorilor 

calificați în instituțiile de învățămînt 

profesional tehnic secundar (nivelul 3 

ISCED) 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

 I-II 2015 

Direcția 

dezvoltarea 

resurselor 

umane și  

politici 

ocupaționale 

Realizat  (2) 

A fost elaborat proiectul HG “Cu privire la Nomenclatorul 

domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor 

pentru formarea profesională a muncitorilor și al 

meseriilor/profesiilor” și înaintarea Guvernului spre aprobare 

(scrisoarea MMPSF nr.04/911 din 27 mai 2015.  

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr.2:  Dezvoltarea  mecanismului de estimare a cererii de forță de muncă pentru pregătirea cadrelor de specialitate cu finanțare de la buget 

2.1 Elaborarea Regulamentului cu privire 

la dezvoltarea sistemului de orientare 

şi consiliere în carieră. 

Regulament 

elaborat și 

aprobat  

Trimestrul  

I-II 

2015 

Direcția 

dezvoltarea 

resurselor 

umane și  

politici 

ocupaționale 

ANOFM 

Realizat (2) 

În scopul corelării pregătirii cadrelor cu cerințele pieții muncii a 

fost elaborat și aprobat prin HG nr.425 din 3 iulie 2015 

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al 

meseriilor/profesiilor. 

Concomitent, se lucrează asupra consolidării activităților ce țin de 

consiliere și orientare în carieră în cadrul ANOFM.  

În cadrul proiectului Reproiectarea orientării profesionale și 

consilierii în carieră, finanțat de ADA a fost inițiată crearea a 3 

centre regionale de orientare în carieră. După constituirea centrelor 

va fi elaborat Regulamentul cu privire la orientarea în carieră 

precum și instrumentele de consiliere profesională. 

 

 

2.2 Elaborarea proiectului de Hotărîre de 

Guvern privind crearea 

Observatoarelor regionale de 

monitorizare continuă a pieței 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul  

II-III   

2015 

Direcția 

dezvoltarea 

resurselor 

umane și  

Realizat parțial (1) 

A fost elaborat un studiu de fezabilitate cu privire la crearea 

observatorului pieței muncii în Republica Moldova 
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muncii. politici 

ocupaționale 

2.3 Elaborarea Planului (comanda de 

stat) de pregătire a cadrelor de 

specialitate cu finanţare de la bugetul 

de stat, pe meserii, specialităţi şi 

domenii generale de studiu, în 

instituţiile de învăţămînt profesional 

tehnic şi superior pentru anul de 

studii 2015-2016 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

I-II 2015 

Direcția 

dezvoltarea 

resurselor 

umane și  

politici 

ocupaționale 

Realizat (2) 

A fost elaborat proiectul HG „Cu privire la planurile (comanda de 

stat)  de pregătire a cadrelor de specialitate  pe meserii, specialităţi 

şi domenii generale de studiu, în instituţiile de învăţămînt 

profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016”, 

aprobat prin HG nr.390 din 16 iunie 2015. 

Trimestrul 

 I-II 

2015 

Direcția dezvoltarea 

resurselor umane și  

politici ocupaționale 

                                                                                                                                                        Media aritmetică:1,67 

Obiectivul 3:  Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul muncii pentru asigurarea unui echilibru între drepturile şi interesele angajatorilor şi 

salariaţilor 

3.1 Reavizarea, definitivarea și 

prezentarea Guvernului pentru 

examinare și aprobare a proiectului 

de Lege pentru modificarea şi 

completarea Codului muncii al 

Republicii Moldova  

Proiectul 

definitivat și 

prezentat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

 II 2015 

Direcția 

raporturi de 

muncă și 

parteneriat 

social 

 

Realizat (2) 

Proiectul a fost aprobat de Guvern prin HG nr.372 din 16 iunie 

2015. 

3.2 Elaborarea și coordonarea cu 

autoritățile interesate și partenerii 

sociali a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Codului 

muncii al Republicii Moldova, avînd 

drept scop transpunerea a   două     

Directive ale Uniunii Europene  

Proiectul 

definitivat și 

prezentat 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Trimestrul 

 III 2015 

Direcția 

raporturi de 

muncă și 

parteneriat 

social 

 

Realizat (2) 

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului 

Muncii al RM, are ca scop transpunerea a 2 Directive ale UE care a 

fost definitivat și remis Guvernului pentru examinare și aprobare 

(scrisoarea MMPSF nr.02/2087 din 30 decembrie 2015). 

 

3.3 Definitivarea şi prezentarea Comisiei 

naţionale pentru consultări şi 

negocieri colective, pentru examinare 

și promovare spre încheiere, a 

proiectului Convenţiei colective 

(nivel național) pentru aprobarea 

modificărilor și completărilor ce se 

Proiectul 

Convenţiei 

colective 

definitivat şi 

prezentat 

Comisiei 

naționale pentru 

Trimestrul 

 II 2015 

Direcția 

raporturi de 

muncă și 

parteneriat 

social 

 

Realizat (2) 

Proiectul s-a prezentat Comisiei naționale pentru consultări și 

negocieri colective prin scrisoarea MMPSF nr.02/810 din 15 mai 

2015.  

A fost aprobat în cadrul ședinței din 4 iulie 2015. 

Convenția a fost semnată de Guvern, Cofederația Națională a 

Sindicatelor și confederația Națională a Patronatelor la 19 iunie 
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operează în Convenţia colectivă 

(nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 

„Timpul de muncă și timpul de 

odihnă” 

consultări și 

negocieri 

colective 

2015 și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

RM. 

 Media aritmetică:  2,00 

Obiectivul nr.4:  Promovarea parteneriatului social în domeniul muncii și cel social-economic 

4.1 Examinarea şi înregistrarea 

convenţiilor colective la nivel de 

ramură şi teritoriu 

Numărul 

convenţiilor 

colective 

examinate şi 

înregistrate 

Trimestrul  

I-IV 2015 

Direcția 

raporturi de 

muncă și 

parteneriat 

social 

 

Realizat (2) 

Pe parcursul anului 2015 au fost examinate și înregistrate 7 

convenții colective la nivel de ramură. 

4.2 Realizarea consultărilor tripartite 

între partenerii sociali în probleme ce 

țin  de domeniul muncii şi în 

problemele social-economice de 

interes naţional 

Numărul 

ședințelor de 

lucru organizate  

 

Trimestrul  

I-IV 2015 

Direcția 

raporturi de 

muncă și 

parteneriat 

social 

 

Realizat (2) 

Reprezentanții MMPSF au participat la consultări naționale 

tripartite organizate cu suportul Organizației Internaționale a 

Muncii. Scopul consultărilor a fost identificarea obiectivelor pentru 

noul Program de Țară pentru Munca Decentă 2016-2020. 

Un alt atelier de lucru tripartit organizat cu suportul Organizației 

Inernaționale a Muncii a abordat subiectele privind necesitatea 

racordării Legii privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător nr.131 din 8 iunie 2012 și a Legii privind 

Inspectoratul de Stat Muncii nr.140-XV din 10 mai 2001 la 

prevederele Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii 

nr.81”Privind inspecția în industrie și comerț „și nr.129” Privind 

inspecția muncii în agricultură”. 

4.3 Coordonarea cu CNSM și CNPRM a 

tuturor proiectelor de acte normative 

în domeniul raporturilor de muncă 

Numărul 

proiectelor de 

acte normative 

coordonate  

Trimestrul  

I-IV 2015 

Direcția 

raporturi de 

muncă și 

parteneriat 

social 

 

Realizat (2) 

S-a coordonat cu CNSM și CNPRM proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Codului Muncii al RM care a avut ca 

scop transpunerea a 2 Directive ale UE. 

De asemenea s-a coordonat proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000 și proiectul 

Legii pentru modificarea și completarea Codului Contravențional 

al RM nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. 
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 Media aritmetică: 2,00 

Obiectivul nr.5:   Asigurarea transpunerii în legislația națională în domeniul securității și sănătății în muncă cu  directivele UE 

5.1 Promovarea spre aprobare a 

proiectului Hotărîrii Guvernului 

privind condițiile minime de 

securitate și sănătate pentru lucrul la 

monitor 

 

 

Proiectul 

definitivat și 

promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Trimestrul 

III 2015 

Serviciul 

securitate și 

sănătate în 

muncă 

Realizat  parțial (1) 

Proiectul HG este publicat pe particip.gov.md 

 

5.2 Promovarea spre aprobare a 

proiectului Hotărîrii Guvernului 

privind cerințele minime pentru 

protecția lucrătorilor împotriva 

riscurilor pentru sănătatea și 

securitatea lor care decurg sau pot să 

decurgă din expunerea la vibrații 

mecanice. 

Proiectul 

definitivat și 

promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

 

 

Trimestrul 

III 2015 

Serviciul 

securitate și 

sănătate în 

muncă 

Realizat parțial (1) 

Proiectul HG este publicat pe particip.gov.md 

5.3 Elaborarea și promovarea spre 

aprobare a proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind cerinţele minime 

de securitate și sănătate pentru 

manipularea manuală a încărcăturilor 

care prezintă riscuri pentru lucrători, 

în special de producere a unor 

afecţiuni dorso-lombare 

Proiectul 

definitivat și 

promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Trimestrul 

IV 2015 

Serviciul 

securitate și 

sănătate în 

muncă 

Realizat parțial (1) 

Proiectul HG este publicat pe particip.gov.md 
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5.4 Elaborarea și promovarea spre 

aprobare a proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind cerințele minime 

pentru protecția lucrătorilor 

împotriva riscurilor pentru sănătatea 

și securitatea lor, care rezultă sau pot 

rezulta din expunerea la cîmpurile 

electromagnetice 

Proiectul 

definitivat și 

promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Trimestrul 

IV 2015 Serviciul 

securitate și 

sănătate în 

muncă 

Nerealizat  

Acțiune prevăzută pentru anul 2016 

5.5 Elaborarea și promovarea spre 

aprobare a proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind introducerea de 

măsuri pentru promovarea 

îmbunatățirii securității și a sănătății 

la locul de muncă în cazul 

lucrătoarelor gravide, care au născut 

de curînd sau care alăptează. 

 

Proiectul 

definitivat și 

promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Trimestrul

IV 2015 
 

Serviciul 

securitate și 

sănătate în 

muncă 

Nerealizat  

Acțiune prevăzută pentru anul 2016 

 Media aritmetică: 1,00 

Obiectivul nr.6:    Asigurarea promovării politicilor în domeniul securității și sănătății în muncă 

6.1 Definitivarea Programului național în 

domeniul securității și sănătății în 

muncă pe anii 2015-2018 

Program 

definitivat și 

promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul

III 2015 Serviciul 

securitate și 

sănătate în 

muncă 

Realizat parțial (1) 

Programul național în domeniul securității în muncă pe anii 2015-

2018 este elaborat. 

 

 Media aritmetică:  1,00 

Obiectivul nr. 7:  Asigurarea condițiilor pentru migrația legală și îmbunătățirea statutului social al lucrătorului migrant în statele de destinație prin 

încheierea acordurilor bilateral în domeniul migrației de muncă 

7.1 Monitorizarea implementării 

Acordului între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Statului Israel 

cu privire la angajarea temporară a 

lucrătorilor moldoveni în anumite 

sectoare din statul Israel 

Note 

informative  

elaborare 

Trimestrul 

 IV 2015 

Secția politici 

migraționale 
Realizat (2) 

În baza a conlucrării cu ANOFM la implimentarea acordului au 

fost angajați în Statul Israel 1123 persoane. 
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7.2 Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern privind inițierea negocierilor 

Acordului între Guvernul  Republicii 

Franceze și Guvernul Republicii 

Moldova privind mobilitatea  

tinerilor profesioniști 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul  

II 2015 

Secția politici 

migraționale 
*Realizat parțial (1) 

În perioada de referință au avut loc două întrevederi cu 

reprezentanții Oficiul francez pentru imigrare și integrare (OFII), 

în vederea stabilirii prevederilor-cheie și elaborarea proiectului de 

acord nominalizat. În rezultatul întrevederilor s-a definitivat 

proiectul respectiv, după care a urmat procesul de coordonare 

prealabilă în cadrul OFII. Menționăm, că  pînă la moment nu a fost 

prezentat proiectul coordonat.  

 

 Media aritmetică: 2,00 

  Obiectivul nr. 8:   Perfecționarea legislației în domeniul migrației de muncă 

8.1 Modificarea și completarea Legii nr. 

180-XVI din 10.07.2008 cu privire la 

migrația de muncă. 

Proiect elaborat 

și prezentat 

Ministerului 

Economiei 

pentru a fi 

propus spre 

aprobare 

Trimestrul  

IV 2015 

Secția politici 

migraționale 
Realizat (2) 

Proiect elaborat și prezentat Ministerul Afacerilor Interne pentru 

definitivare și aprobare, după care îl va înainta Ministerului 

Economiei, care este responsabil de promovare și aprobare la 

Guvern.  

 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 9:  Promovarea programului complex de reintegrare a persoanelor revenite de peste hotare 

9.1 Aprobarea conceptului de organizare 

și funcționare a Biroului local de 

informare și consultare. 

 

 

 

Concept 

aprobat 

Trimestrul 

II 2015 

Secția politici 

migraționale 

ANOFM 

Realizat (2) 

Conceptul a fost coordonat și definitivat . 

9.2 Modificarea Dispoziției Guvernului  

58-d din 07.06.2013  privind 

realizarea politicii de stat în domeniul 

relațiilor cu diaspora  și instituirea 

punctelor de contact cu fiecare 

autoritate de stat competentă 

Dispoziție 

aprobată 

Puncte de 

contact 

instituite 

Trimestrul  

II 2015 

Secția politici 

migraționale;  

ANOFM 

Realizat (2) 

Sa- stabilit inopurtinitatea modificării și completării Dispoziției 

Guvernului 58-d din 07.06.2013  privind realizarea politicii de stat 

în domeniul relațiilor cu diaspora, este în proces de lucru 

elaborarea unei HG. 
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9.3 Elaborarea Ghidului privind tipurile 

de servicii prestate  și posibilitatea 

beneficiarilor de accesare a acestora 

Ghid elaborat și 

aprobat 

 

Trimestrul  

IV 2015 

Secția politici 

migraționale;  

ANOFM 

Realizat(2) 

Ghidul a fost elaborat și publicat cu suportul UN Women. Ulterior 

a fost distribuit Agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă. 

 

9.4 Dezvoltarea unui parteneriat durabil 

cu societatea civilă și autoritățile 

locale prin atragerea acestora la 

implementarea politicilor în 

domeniul muncii, migrației de muncă 

și serviciilor de reintegrare  

Acord de  

parteneriat 

încheiate 

Trimestrul 

 IV 2015 

Secția politici 

migraționale 

 

Realizat  (2) 

La solicitarea ministerului, în cadrul proiectului UN WOMEN a 

fost efectuată cartografierea/inventarierea organizațiilor 

neguvernamentale. Urmează sa fie organizată o ședința cu aceste 

organizații și să stabilim relațiile de parteneriat, inclusiv  semnarea 

unui acord de colaborare în domeniul migrației de muncă și 

serviciilor de reintegrare.  

 

 Media aritmetică:2,00 

*Obiectivul nr. 10:   Majorarea graduală a salariului minim pe țară în vederea creșterii protecției sociale a salariaților 

10.1 Revizuirea modului de stabilire a 

salariului minim pe țară 

 

 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare  

Trimestrul 

 IV 2015 

Direcția 

politici 

salariale 

Nerealizat  

 Acțiune prevăzută pentru anul 2016 

10.2 Modificarea cuantumului salariului 

minim pe țară 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

 IV 2015 

Direcția 

politici 

salariale 

Nerealizat  

 Acțiune prevăzută pentru anul 2016 

 Media aritmetică: 0 

Obiectivul nr. 11:  Îmbunătățirea condițiilor de salarizare a angajaților din sectorul bugetar 

11.1Elaborarea proiectului de lege 

privind  modificarea anexei nr.2 la 

Legea nr.48 din 22 martie 2012.  

 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

 I 2015 

Direcția 

politici 

salariale 

Realizat (2) 

Proiect aprobat prin H.G. nr 199 din 23.04.2015 

11.2Elaborarea proiectului de lege 

privind modificarea anexei nr.1 la 

Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

 III 2015 

Direcția 

politici 

salariale 

Realizat (2) 

Proiect aprobat prin Legea nr. 226 din 10.12.2015 
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11.3Elaborarea proiectului de lege ce ține 

de noul sistem de salarizare a 

militarilor, efectivului de trupă și 

corpului de comandă angajați în 

serviciul organelor apărării 

naționale, securității statului și 

ordinii publice  

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestru 

 IV 2015 

Direcția 

politici 

salariale 

*Realizat parțial (1) 

Prima variană a proiectului a fost elaborată și prezentată în ședința 

interministerială din 8 aprilie 2015 

11.4Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului privind majorarea 

salariilor cadrelor didactice 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestru  

III 2015  

Direcția 

politici 

salariale 

Realizat (2) 

Proiect elaborat și aprobat prin H.G.  nr. 869 din 21.12.2015 

11.5Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului de stabilire a sporului 

pentru vechime în muncă pentru 

profesiile de muncitori 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul  

II-III 2015 

Direcția 

politici 

salariale 

Nerealizat  

 Acțiune prevăzută pentru anul 2016 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 12: Sporirea nivelului garanțiilor minime de stat vizînd salarizarea 

12.1Elaborarea proiectului de lege 

privind  modificarea Legii salarizării 

nr.847-XV din 14.02.2002. 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

III-IV 

2015 

Direcția 

politici 

salariale 

Realizat (2) 

Proiectul de lege este elaborat și prezentat spre coordonare prin 

scrisoarea nr. 03/1709 din 23.10.2015 

12.2Revizuirea cuantumului minim 

garantat al salariului în sectorul real 

în funcție de dinamica indicelui 

prețurilor de consum și creșterea 

productivității muncii 

Proiect elaborat 

și promovat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

 II 2015 

Direcția 

politici 

salariale 

Realizat (2) 

Proiect elaborat și aprobat prin H.G. nr. 219 din 29.04.2015 

 Media aritmetică:2,00 

B.Asigurări sociale 

Obiectivul nr. 13:  Perfecţionarea mecanismului actual de stabilire şi indexare a pensiilor în vederea sporirii gradului de echitate socială, precum şi a 

ritmului de fructificare a veniturilor din pensii 

13.1Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 156-XIV din 

14.10.1998 privind pensiile de 

Proiect elaborat 

și promovat 

spre aprobare 

Trimestrul 

III 2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

Realizată parțial (1) 

Proiect elaborat . 
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asigurări sociale de stat (instituirea 

pensiei de bază) 

sociale 

13.2Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 156-XIV din 

14.10.1998 privind pensiile de 

asigurări sociale de stat (actualizarea 

venitului mediu lunar asigurat 

obţinut după anul 1999, recalcularea 

pensiei pentru persoanele care 

continuă activitatea de muncă după 

pensionare) 

Proiect elaborat 

și promovat 

spre aprobare 

Trimestrul 

IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Nerealizat  

Acțiune prevăzută pentru anul 2016 

13.3Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern cu privire la indexarea 

prestațiilor de asigurări sociale și a 

unor prestații sociale 

Pensie indexată 

pentru 669.915 

beneficiari de 

prestații sociale 

Trimestrul 

I 2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat (2) 

Proiect aprobat prin H.G.nr. 61 din 06.03.15 

 Media aritmetică:  1,50 

Obiectivul nr. 14:   Asigurarea stabilităţii, durabilităţii şi transparenţei sistemului public de asigurări sociale 

14.1Elaborarea proiectului de lege pentru    

modificarea Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 

2015 

 

 

Proiect elaborat 

și promovat 

spre aprobare 

Trimestrul 

IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat (2) 

A fost realizat Legea nr. 201 din 20.11.2015 pentru modificarea și 

completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 

2015 nr.73 din 12 aprilie 2015. 

14.2  Elaborarea proiectului Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2016 

 

Proiect elaborat 

și promovat 

spre aprobare 

Trimestrul 

IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

*Realizat parțial(1) 

Conform competenței autorității publice centrale a fost formulat 

setul de programe/subprograme ale bugetului de asugurări sociale 

de stat pe anul 2016. 

Prin scrisoarea nr.08-17d/130 din 21.10.2015, Ministerul 

Finanțelor a solicitat revizuirea indicatorilor BASS 2016-2018, 

inclusiv a transfrurilor de la bugetul de stat conform indicatorilor 

macroeconomici estimați de către Ministerul Economiei.  

 

 Media aritmetică:2,00 
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Obiectivul nr. 15:   Perfecţionarea continuă a legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale 

15.1 Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative (Legea nr. 156 - XIV din 

14.10.1998 privind pensile de 

asigurări sociale de stat, Legea nr. 289 

– XV din 22.07.2004 privind 

indemnizațiile pentru incapacitate 

temporară de muncă și alte prestații 

de asigurări sociale) 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul  

II 2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat (2) 

A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative (Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 și Legea 

nr.289-XV din 22.07.2004). 

15.2 Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative (Legea nr. 147 din 

17.07.2014, Legea nr. 1591-XV din 

26.12.2002 privind protecția socială 

suplimentară a unor beneficiari de 

pensii și a unor categorii de populație) 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul  

II 2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat (2) 

A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr.147 din 17.07.2014 și Legii nr.1591-XV din 26.12.2002 

privind protecția socială suplimentară a unor benificiari de pensii și 

a unor categorii de populație. 

15.3 Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 156-XIV din 

14.10.1998 privind pensiile de 

asigurări sociale de stat (concretizarea 

modalității de calcul a pensiei de 

urmaș, excluderea din calculul 

venitului mediu lunar asigurat a 

perioadei de îngrijire a copilului pînă 

la vîrsta de 3 ani, etc.) 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul  

III 2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat (2) 

A fost elaborat proiectul de lege și prezentat spre avizare 

institușiilor de resort. 

Urmare a definitivării, proiectul vizat a fost supus expertizei 

coruptibilității și expertizei judiciare. 

15.4Elaborarea priectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.489-XIV din 

08.07.1999 privind sistemul public de 

asigurări sociale 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul  

III 2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat parțial (1) 

A fost elaborat proiectul de lege și în comun cu reprezentanții 

CNAS și Ministerului Justiției urmează să se decidă asupra 

categoriilor persoanelor asigurate obligatoriu și asupra tipurilor de 

drepturi din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale. 
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15.5Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.289-XV din 

22.07.2004 privind indemnizația 

pentru incapacitatea temporară de 

muncă și alte prestații de asigurări 

sociale 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul  

III 2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat parțial (1) 

A fost elaborat proiectul de lege și expediat la avizare instituțiilor 

interesate. 

A fost definitivat în baza avizelor și expediat Cancelariei de Stat. 

15.6Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 756-XIV din 

24.12.1999 asigurării pentru accidente 

de muncă și boli profesionale 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul  

IV 2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat (2) 

A fost elaborat proiectul de HG și expediat instituțiilor de resort 

pentru coordonare. 

Totodată, în baza avizelor parvenite se definitivează proiectul. 

15.7Elaborarea proiectului HG cu privire 

la modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.1478 din 15.11.2002 de 

indemnizațiile adresate familiilor cu 

copii 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat (2) 

Proiect elaborat și aprobat prin H.G. nr. 27 din 01.02.16 

 Media aritmetică: 1,71 

Obiectivul nr. 16:  Asigurarea transferurilor beneficiilor sociale pentru lucrătorii migranți în baza acordurilor bilaterale semnate de Republica 

Moldova 

16.1Elaborarea, coordonarea și 

promovarea proiectelor de acorduri 

bilaterale în domeniul securității 

sociale și de aranjamente 

administrative pentru aplicare cu 

Republica Turcia, Statul Israel, 

Republica Letonia, Regatul Belgiei, 

Republica Belarus 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul 

II-IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat (2) 

Procedurile interne au fost îndeplinite. Proiectul a fost consultat cu 

instituțiile de resort. 

Proiectul acordului a fost tradus și coordonat cu instituțiile de 

resort. 

Proiectul angajamentului administrativ a fost elaborat, tradus și 

este pregătit spre a fi expediat spre coordonare. 

 

16.2Definitivarea şi aprobarea proiectului 

Regulamentului pentru aplicarea 

acordurilor bilaterale ale Republicii 

Moldova în domeniul securităţii 

sociale 

Proiect 

aprobat 

Trimestrul  

III -

IV2015 

Direcția 

politici de 

asigurări 

sociale 

Realizat parțial (1) 

Proiectul regulamentului a fost definitivat. În rezultatul consultării  

cu instituțiile naționale relevante, s-a decis schimbarea procedurii 

de aprobare a Regulamentului, care va fi realizată în conformitate 

cu dispozițiile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele 

normative ale guvernului și alte altor autorități ale administrației 

publice centrale/locale. 
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 Media aritmetică:1,5 

                                                                                                        C.Asistență socială  

Obiectivul nr. 17:  Asigurarea accesului la servicii sociale de calitate pentru persoanele în situație de dificultate, inclusiv prin perfecționarea cadrului 

normativ în domeniu 

17.1Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcţionare a Serviciului social de 

găzduire și adaptare pentru boschetari 

și Standardelor minime de calitate. 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

consultare 

Trimestrul 

IV 2015 

 

 

 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială  

 

Realizat (2) 

Proiectul este definitivat în baza avizelor și pregătit pentru 

expertiză la Centrul național anticorupție. 

 

17.2Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcţionare a Serviciului social 

pentru persoanele dependente de 

substanțe psihoactive și Standardelor 

minime de calitate. 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

consultare 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială  

 

Realizat (2) 

Proiectul  este definitivat în baza avizelor și pregătit pentru 

expertiză la Centrul național anticorupție. 

 

17.3Promovarea proiectului  Hotărîrii de 

Guvern pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea Centrului 

social regional pentru asistenţa  

persoanelor infectate/afectate 

HIV/SIDA 

 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

III 2015 

 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

Realizat parțial (1) 

Proiect elaborat și înaintat spre reavizare. 

17.4Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea și 

completarea unor  Hotărîri  ale 

Guvernului nr.1167 din 16.10.2008. 

Proiect 

elaborat  

Trimestrul 

IV  2015 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială  

Realizat (2) 

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.838 din 02.12.2015 

 Media aritmetică:1,75 

Obiectivul nr. 18:  Sporirea eficienţei asistenţei sociale prin adoptarea unui nou model de management al structurilor teritoriale de asistenţă socială 

18.1Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Proiect 

elaborat și 

Trimestrul 

IV  2015 

Direcția 

politici de 
Realizat (2) 

Proiectul este definitivat în baza avizelor și pregătit pentru 
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proiectului legii pentru  modificarea și 

completarea unor acte legislative. 

promovat spre 

aprobare 

asistență 

socială  

 

expertiză la Centrul Național Anticorupție. 

 

18.2Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare 

și funcționarea a structurii teritoriale 

de asistență socială și a structurii 

acesteia 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

III  2015 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială;  

Direcția 

politici de 

protecție a 

familiei și 

drepturile 

copilului  

 

 

Realizat(2) 

Proiect aprobat prin H.G. nr. 828 din 20.11.2015 

  

18.3Promovarea Standardelor generale de 

prestare a serviciilor pentru 

organizarea structuri teritoriale de 

asistență socială 

Standarde 

elaborate și 

aprobate  prin 

Ordinul 

ministrului 

 

 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială; 

Direcția 

politici de 

protecție a 

familiei și 

drepturile 

copilului  

Realizat (2) 

Standardele de prestare a serviciilor pentru structurile teritoriale de 

asistență socială au fost aprobate prin Ordinul MMPSF nr. 83 din 

27.05.2015 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 19:  Îmbunătățirea metodologiei de acordare a ajutorului social, cu asigurarea orientării către familiile defavorizate 

19.1Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

proiectului legii pentru  modificarea 

Legii nr. 133 din 13.06.2008. 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului  

spre aprobare 

 

Trimestrul 

III 2015 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială  

Realizat (2) 

Proiectul a fost elaborat, avizat la ministerele și instituțiile 

cointeresate , precum și a fost efectuată expertiza anticorupție, 

conform legislației, de către CNA 
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19.2Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea și 

completarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1167 din 16.10.2008. 

 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială  

 

Realizat (2) 

Aprobat prin HG nr 838 din 02.12.2015 

 Media aritmetică:  2,00 

Obiectivul nr. 20:  Consemnarea zilelor comemorative și de sărbători la nivel național 

20.1Elaborarea Ordinului Ministrului „Сu 

privire la aprobarea Programului de 

măsuri comemorative consacrate 

consemnării Zilei de 26 aprilie - Ziua 

producerii catastrofei la C.A.E de la 

Cernobîl”. 

Ordin elaborat 

și aprobare 

Trimestrul 

I  2015 

 

 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială  

 

Realizat (2) 
S-a elaborat proiectul actului normativ și aprobat prin Ordinul 

MMPSF nr.41 din 18.03.2015 „Cu privire la aprobarea 

Programului de măsuri comemorative consacrate consemnării 

Zilei de 26 aprilie- Ziua producerii catastrofii la C.A.E. de la 

Cernobîl” a fost expediat către Consiliile raionale, Primăria mun. 

Bălți, Centrul republican expertiză protezare, ortopedie și 

reabilitare, CNAS, AO „Uniunea Cernobîl din Moldova”, Primăria 

mun. Chișinău, Direcția asistență socială a Consiliulu mun. 

Chișinău. 

20.2Elaborarea Ordinului Ministrului „Сu 

privire la aprobarea Planului de 

acțiuni privind celebrarea aniversării a 

70-a de la sfîrșitul celui de-al doilea 

război mondial”. 

Ordin elaborat 

și aprobare 

Trimestrul 

II  2015 

 

 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială  

 

Realizat (2) 

Elaborarea proiectului ordinului „Cu privire la aprobarea Planului 

de acțiuni privind aniversarea a 70-a de la terminarea celui de-al 

doilea război mondial”. Proiectul aprobat prin Ordinul MMPSF 

nr.42 din 19.03.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni 

privind celebrarea aniversării a 70-a de la sfîrșitul celui de-al doilea 

război mondial expediat către STAS și alte instituții de rsort”. 

20.3Elaborarea programului de acţiuni 

privind consemnarea Zilei 

internaţionale a oamenilor în etate – 1 

octombrie. 

Program 

elaborat și 

aprobare 

Trimestrul 

III 2015 

 

 

Direcția 

politici de 

asistență 

socială  

 

Realizat (2) 

Program de acțiuni aprobat prin Ordinul MMPSF nr.155 din 

17.09.2015. 
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 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 21 :  Dezvoltarea politicilor pro-active de susţinere a familiilor cu copii 

21.1Elaborarea Planului național de 

acțiuni pentru implementarea 

Strategiei pentru protecţia copilului 

pe anii 2014-2020 

Plan elaborat 

și promovat 

spre aprobare 

Trimestrul 

III 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a 

familiei și 

drepturile 

copilului  

 

Realizat (2) 

Proiectul Planului de acțiuni privind implimentarea Strategiei 

naționale pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 a fost 

elaborat și promovat pentru consultări repetate cu autoritățile 

publice centrale de resort și societatea civila. 

21.2Elaborarea și promovarea proiectului 

legii privind prestațiile sociale pentru 

copii 

Proiect 

elaborat și 

promovat  

spre aprobare 

Trimestrul 

IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a 

familiei și 

drepturile 

copilului 

Realizat (2) 

Proiectul legii privind prestațiile sociale pentru copii a fost 

expediat Guvernului prin demersul nr.09/1159 din 08.07.2015 spre 

examinare și aprobare, ulterior fiind restituit de către Guvern 

pentru identificarea mijloacelor financiare. 

  

21.3Elaborarea și promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

modificarea și completarea unor 

Hotărîri ale Guvernului 

Proiect 

elaborat și 

promovat  

spre aprobare 

Trimestrul 

III 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a 

familiei și 

drepturile 

copilului 

Realizat (2) 

H.G. nr.494 din 12.08.2015 pentru modificarea ăi completarea 

unor hotărîri ale Guvernului. 

 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 22:  Prevenirea instituţionalizării copiilor prin dezvoltarea serviciilor alternative 

22.1Elaborarea și revizuirea 

regulamentelor – cadru și a 

standardelor minime de calitate 

privind organizarea și funcționarea 

serviciilor sociale adresate familiilor 

cu copii și copiilor aflați în situații de 

risc 

Proiect 

elaborat și 

promovat  

spre aprobare 

 

 

Trimestrul 

II 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a 

familiei și 

drepturile 

copilului 

Realizat (2) 

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru 

copii în situații de risc și a standardelor minime de calitate 

promovat Guvernului spre examinare și aprobare (demers 

nr.09/1058 din 18.06.2015).  

22.2Revizuirea Regulamentului – cadru de 

activitate a Comisiei copilului aflat în 

dificultate, aprobat prin Hotărîrea 

Proiect 

elaborat și 

promovat  

Trimestrul 

IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a 

Realizat (2) 

Proiectul a fost prezentat Guvernului spre aprobare prin demersul 

nr.09/189 din 27.11.2015 
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Guvernului nr. 1177 din 31.10.2007 spre aprobare familiei și 

drepturile 

copilului 

 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr.23 :  Prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, precum şi promovarea practicilor nonviolente în educaţia 

copiilor 

23.1Elaborarea și promovarea proiectului 

legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative 

(Codul Familiei, Codul 

Contravențional, Codul Penal, Legea 

privind administrația publică locală) 

Proiect 

elaborat și 

promovat  

spre aprobare 

Trimestrul 

IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a 

familiei și 

drepturile 

copilului 

Realizat (2) 

Proiectul a fost elaborat și actulamente se află în proces de 

reavizare. 

23.2Dezvoltarea și promovarea Serviciului 

de asistență telefonică gratuită pentru 

copii 

Plan elaborat 

și aprobat 

Trimestrul 

IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a  

familiei și 

drepturile 

copilului 

 

Realizat (2) 

Plan de dezvoltare a Serviciului se asistență telefonică gratuită 

pentru copii pentru perioada 2016-2019 aprobat prin Ordinului 

MMPSF nr.201 din 10.12.2015. 

23.3Coordonarea procesului de 

implementare a mecanismului 

intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, 

asistenţa şi monitorizarea copiilor 

victime şi potenţiale victime ale 

violenței, neglijării, exploatării, 

traficului. 

Numărul 

instruirilor 

organizate. 

Rapoarte 

elaborate. 

 

Trimestrul 

I-IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a 

familiei și 

drepturile 

copilului 

 

 

Realizat (2) 

Instruirea afost realizată în 21 unități administrativ-teretoriale. 21 

rapoarte elaborate. 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 24:  Repatrierea copiilor identificați fără însoțitori legali pe teritoriile altor state 

24.1Organizarea misiunilor de repatriere a 

copiilor identificați pe teritoriile altor 

state 

Numărul 

copiilor 

repatriați 

Trimestrul 

I-IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a 

Realizat (2) 

Pe parcursul semestrului I al anului curent au fost organizate 13 

misiuni, fiind repatriați 21 copii, dintre care 7 copii din Ucraina (6 
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familiei și 

drepturile 

copilului 

 

misiuni), 12 copii din Federația Rusă (5 misiuni), 1 copil din Italia 

(1 misiune), 1 copil Romînia (1 misiune). 

După repatrierea copiilor le-au fost aplicate următoarele forme de 

protecție:6 copii au fost reintegrați în familiile biologice/extinse, 1 

copil plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă, 1 

copil- plasat în casă de copii de tip familial și 13 copii- plasați în 

centre de plasament temporar. 

Totodată, au fost perfectate 21 de sesizări a autorităților tutelare în 

scopul monitorizării situației post repatriere a copiilor.  

Pe parcursul sem.II al anului curent au fost organizate 10 misiuni, 

fiind repatriați 15 copii, dintre care: 6 copii din Ucraina (5 

misiuni), 8 copii din Federația Rusă (4 misiuni), 1 copil din 

Romînia (1 misiune). 

După repatriere copiilor le-au fost aplicate următoarele forme de 

protecție: 5 copii au fost reintegrați în familiile biologice/extinse, 1 

copil – plasat în serviciul de asistență parentală profesională și 9 

copii- plasați în centre de plasament temporar. 

Totodată, au fost perfectate 15 pentru autoritățile tutelare în scopul 

monitorizării situației post repatriere a copiilor. 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 25:  Colectarea datelor și actualizarea informației din Registrul de stat al adopțiilor, monitorizarea respectării termenelor privind 

măsurile de protecție a copiilor rămași fără ocrotire părintească 

25.1Realizarea procedurilor în domeniul 

adopției internaționale 

Numărul 

dosarelor 

înregistrate și 

examinate. 

Numărul 

copiilor 

adoptați prin 

procedura 

adopției 

internaționale 

Trimestrul 

I-IV 2015 

 

Direcția 

politici de 

protecție a 

familiei și 

drepturile 

copilului 

 

Realizat (2) 

Au fost examinate și înregistrate 4 dosare ale cetățenilor stăini, 

solicitanți la adopția copiilor cetățeni ai RM. A fost încuviințată 1 

adopție internațională. 

Au fost examinate și înregistrate 7 dosare ale cetățenilor străini, 

solicitanți la adopția copiilor cetățeni ai Republicii Moldova. Au 

fost încuviințate 3 adopții internaționale. 

 Media aritmetică:2,00 
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Obiectivul nr.26:  Asigurarea protecției sociale a persoanelor cu dizabilități 

26.1Definitivarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative, care prevede ajustarea 

legislației in vigoare la prevederile 

Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități și la 

prevederile Legii nr. 60 din 30.03.2012 

(aprobat în I lectură a ședinței în plen a 

Parlamentului din 26.06.2014). 

Proiect 

definitivat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul 

 I-II 2015 

Direcția 

politici de 

protecție 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Realizat (2) 

În sedința de plen a Parlamentului din dat de 07.05.2015 a fost 

adoptat în a II lectură Legea pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, care prevede ajustarea cadrului legislativ 

existent la prevederile Convenției ONU privind  drepturile 

persoanelor cu dizabilități  (ratificată prin Legea nr.166 din 

09.07.2010) și Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea 

socială apersoanelor cu dizabilități. 

 

26.2Definitivarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative ce ține de ajustarea cadrului 

legislativ existent (Codul fiscal și 

Legea cu privire la tariful vamal) la 

prevederile Legii nr. 60 din 

30.03.2012, (aprobat în I lectură în 

ședința în plen a Parlamentului din 

17.07.2014). 

Proiect 

definitivat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul  

I -II 2015 

Direcția 

politici de 

protecție 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Realizat (2) 

Prin Legea nr.71 din 14.04.2015 pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative (în vigoare de la 01.05.2015) au fost operate 

unele modificări și completări la codul vamal nr.1149/2000 (art.20 

alin. (4
1
) lit.b), Codul fiscal nr.1163/1997 (art.28 lit.z), anexa nr.2 

Notă: pct. 11 lit. b). 

 

26.3Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului ”Privind modificarea și 

completarea unor acte normative”  în 

vederea ajustării cadrului normativ la 

prevederile legislației în vigoare și a 

Legii privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități, nr. 60 din 

30.03.2012. 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 
  

Trimestrul  

III-IV 

2015 

Direcția 

politici de 

protecție 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Realizat (2) 

În ședința în plen a Parlamentului din data de 07.05.2015 a fost 

adoptat în a II lectură Legea pentru modificarea și completarea 

unor cate legislative, care prevedea ajustarea cadrului legislativ 

existent la prevederile Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități (ratificată prin Legea nr.166 din 

09.07.2010) și a Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dezabilități. 

Legea nu a fost promulgată Președintele Republii Moldova și a fost 

remisă Parlamentului spre reexaminare. Legea va intra în vigoare 

după ce va fi reexaminată de către Parlament, promulgată de 

Președintele Republicii Moldova și publicat în Monitorul Oficial. 

Pe parcursul perioadei de referință a fost elaborat și definitivat 

proiectul hotărîrii Guvernului Privind modificarea și completarea 

unor cate normative  în vederea ajustării cadrului normativ la 
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prevederile legislației în vigoare și a Legii privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilități nr.60 din 30.03.2012. 

După intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, proiectul hotărîrii guvernului Privind 

modificarea și completarea unor acte normative v-a fi transmis spr 

examinare și avizare ministerilor de resort. 

 

26.4Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea și 

completarea Hotărîrii Guvernului nr. 

65 din 23.01.2013 ”Cu privire la 

determinarea dizabilității și capacității 

de muncă” în vederea reorganizării 

structurii și modului de organizare și 

funcționare a CNDDCM și 

structurilor teritoriale. 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul  

II – IV 

2015 

Direcția 

politici de 

protecție 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Realizat  parțial(1) 

Pe parcursul perioadei de referință a fost elaborat și definitivat 

proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.65 din 23.01.2013 Cu privire la 

determinarea dezabilității și capacității de muncă, care prevede 

reorganizarea structurii și modului de organizare și funcționare a 

Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și 

Capacității de Muncă și structurilor teritoriale. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor proiectului de hotărîre 

menționat este necesar un spațiu pentru amplasrea celor 5 consilii 

teritoriale din mun. Chișinău (sediu unic pentru toate consiile din 

mun.Chișinău- implimentarea modelului de ghișeu unic), precum și 

mijloace financiare pentru reparația și amenajarea sediului și 

pentru dotarea tutror consiliilor teritoriale cu computatare(circa 

100 computata la nivel de țară – pentru punerea în aplicare a 

sistemului informațional). 

Din cauză că, în perioada de referință nu a fost identificat spațiu și 

mijloace financiare necesare pentru punerea în aplicare a 

proiectului hotărîrii, acesta nu a fost transmis spre examinare și 

avizare. 

În anul 216, urmează s fi identificate spațiu și mijloace financiare 

necesare, precum și examinată posibilitatea promovării proiectului 

hotărîrii spre examinare și avizare. 
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26.5Elaborarea proiectului de act normativ 

pentru modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 1268 din 

21.11.2007 ”Cu privire la 

compensarea cheltuielilor de 

deservire cu transport a persoanelor 

cu dizabilități ale aparatului 

locomotor” în vederea majorării 

acestei compensații cu 100 de lei. 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul  

I -II 2015 

Direcția 

politici de 

protecție 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Realizat (2) 

Prin HG nr.174 din 16 aprilie 2015, au fost aprobate modificări la 

HG nr.1268 din 21 noiembrie 2007, care prevăd majorarea 

cuantumului compensației anuale pentru cheltuielile de desrvire cu 

transpotr a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor cu 

100 lei ( de la 700 lei/anual la 800 lei/anual). De această 

compesație benificiază circa 12500 de persoane cu dizabilități ale 

aparatului locomotor. 

26.6Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului ”Cu privire modul de 

stabilire și plată a compensației pentru 

călătoriile în transport și a 

compensației pentru serviciile de 

deservire cu transport, modul de 

evidenţă şi de import al mijloacelor 

de transport”. 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

 III 2015 

Direcția 

politici de 

protecție 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Realizat (2) 

Pe parcursul perioadei de referință a fost elaborat și definitivat 

proiectul HG ”Cu privire la modul de stabilire și plată a 

compensației  pentru deservirea cu transport”.  

După intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea Legii nr.60 din 

30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități proiectul HG va fi transmis spre examinare și avizare 

ministerlor de resort. 

A fost examinat și proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale si vamale 

stabilite în art.103 alin.(9
6) și 

art.124 alin.(14) din Codul Fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, art.28 lit.z) ți pct.11 la anexa nr.2 

din Legea nr.1380- XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful 

vamal, și art.20 alin (4
1
) din Codul Vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 

2000, care prevede procedura de introducere în RM și plasarea sub 

regim vamal de import a mijloacerilor de transport indiferent de 

termenul de exploatare, destinate pentru scopuri medicale, 

transportarea persoanelor cu dezabilități ale aparatului locomotor 

(reutilate în modul corespunzător), stingerea incendiilor, curățarea 

străzior, împraștiat materialele, colectarea deșeurilor (elaborat de 

către Ministerul Finanțelor).  

 Media aritmetică:1,83 

Obiectivul nr. 27:  Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii sociale de calitate 
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27.1Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea și 

completarea unor Hotărîri de Guvern, 

care  prevede îmbunătățirea 

prevederilor unor regulamente cadru 

privind organizarea și funcționarea  

unor tipuri de servicii sociale adresate 

persoanelor cu dizabilități. 

 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

 I-II 2015 

Direcția 

politici de 

protecție 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Realizat (2) 

Prin HG nr.374 din 16.06.2015 au fost aprobate modificări la 

Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului 

social „Asistență personală”, aprobat prin HG nr. 314 din 23 mai 

2012; Regulamentul privind prestarea serviciilor de comunicare 

prin utilizarea limbajului mimicogestual/limbajul semnelor cu 

ajutorul interpretului, aprobat prin HG nr.333 din 14 mai 2014, și 

regulametul- cadru privind organizarea și funcționarea serviciului 

sociale „Plasament familial pentru adulți”, aprobat prin HG n.75 

din 03 februarie 2014. 

27.2Elaborarea unui nou Regulament 

cadru privind organizarea și 

funcționarea serviciului social ”Casă 

comunitară pentru persoanele cu 

dizabilități”. 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul  

II-III2015 

Direcția 

politici de 

protecție 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Realizat (2) 

Pe parcursul perioadei de referință a ofst elaborat și definitivat 

proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 

cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social” Casă 

Comunitară pentru persoanele cu dizabilități și standardele minime 

de calitate”.  

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost examinat și aprobat în ședința 

Guvernului din 23.12.2015. 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 28:  Sensibilizarea societății privind problemele persoanelor cu dizabilități 

28.1Consemnarea și organizarea Zilei 

Internaționale a persoanelor cu 

dizabilități. 

Evenimente și 

măsuri 

organizate. 

Trimestrul 

 IV 2015 

Direcția 

politici de 

protecție 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Realizat (2) 

Prin Ordinul MMPSF, nr. 181 din 11.11.2015, a fost aprobat 

Programul de acțiuni privind consemnarea Zilei Internaționale a 

Persoanelor cu Dizabilități – 3 decembrie. 

Respectiv, în perioada 2-4 decembrie curent, în republică sau 

desfășurat un șir de acțiuni dedicate incluziunii sociale a 

persoanelor cu dezabilități, inclusiv: 

- la 3 decembrie a fost organiză o expoziție cu vînzări a 

lucrărilor confecționate de către persoanele cu dezabilități 

în cadrul Centrului ARTICO, la care au participat circa 125 

persoane cu dezabilități; 

- au fost lansate 2 servicii sociale Casa Comunitară în s. 

Baimaclia, r. Cantemir și or. Nisporni (la 3 și 4 decembrie); 
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- a fost organizată expoziția de fotografii realizate de către 

copii și adolescenții cu dezabilități, în incinta Bibliotecii 

municipale B.P. Hașdeu (la 2 decembrie); 

- au fost organizate măsuri sportive și culturale, expoziții cu 

vînzări a lucrurilor confecționate de către persoanele cu 

dezabilități în raioane/municipii; 

- au fost acordate ajutoare materiale unice din Fondul 

republican și fondurile locale de susținere socială a 

populației ( în acest scop din Fondul  republican  de 

susținere socială a populației au fost alocate circa 16000,0 

mii lei, care a recomandat fondurilor locale acordarea 

ajutoarelor materiale în cuantum nu mai mic de 400 

lei/persoană); 

- au fost organizate mese de binefacere, e.t.c. 

 Media aritmetică:2,00 

D.Politici de gen 

Obiectivul nr. 29: Dezvoltarea cadrului legislativ şi de politici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie 

29.1Elaborarea  proiectului 

Regulamentului de activitate al  

Serviciului linia telefonică pentru 

femei și standarde minime de calitate 

Proiect 

elaborat și 

aprobat prin 

Ordinul 

ministrului 

Trimestrul 

III 2015 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

Realizat (2) 

Proiectul Regulamentului Servuciului privind linia telefonică 

gratuită pentru femei a fost elaborat, urmează definitivarea 

acestuia. 

 

29.2 Promovarea proiectului hotărîrii de 

Guvern cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative  

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

III 2015 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

Realizat parțial (1) 

Proiectul a fost elaborat și expediat spre reavizare. Au fost 

desfășurate 4 consultări cu participarea reprezentanților 

Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și societății 

civile 

29.3Elaborarea unui document de politici 

privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie 

Proiect 

elaborat și 

promovat spre 

aprobare 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

Realizat parțial (1) 

A fost elaborat draftul proiectului. 
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Guvernului femei și 

bărbați 

 Media aritmetică:1,33 

Obiectivul nr. 30:  Promovarea politicilor naționale  în domeniu egalității între femei și bărbați 

30.1Elaborarea unui document de politici 

în domeniul asigurării egalității de 

șanse între femei și bărbați pentru 

perioada 2016-2020 

Proiect 

elaborat și 

promovat  

spre aprobare 

 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

Realizat parțial (1) 

A fost inițiat procesul de elaborare a unui nou Program Național în 

domeniul asigurării egalității de gen pentru anii 2016-2020. Astfel 

cu suportul Misiunii OSCE în Moldova a fost efectuată evaluarea 

implimentării Programului Național de Asigurări a Egalității de 

Gen pentru anii 2010-2015 și a Planului de aAcțiuni, aprobat prin 

HGnr.933 din 31.12.2009. Raportul de evaluare paote fi accesat pe 

pagina www.mmpsf.gov.md la rubrica Transparență/Rapoarte și a 

fost prezentat în cadrul unei ședințe publice pe data de 6 octombrie 

2015. 

În parteneriat cu UNWomen a fost organizt în perioada 8-15 

decembrie 2015, 7 consultări publice cu privire la elaborarea 

Programul Național în domeniul asigurării egalității de gen pentru 

anii 2016-2020. 

 

30.2Armonizarea legislației naționale la 

prevederile Directivei 2004/113CE a 

Consiliului din 13 decembrie 2004  de 

aplicare a principiului egalității de 

tratament între femei și bărbați 

privind accesul la bunuri și servicii și 

furnizarea de bunuri și servicii 

(CELEX: 32004L0113)  

Proiect 

elaborat și 

promovat  

spre aprobare 

 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

Realizat (2) 

Pe parcursul anului 2015 a fost elaborat și completat tabelul de 

concordanțăîn corespundere cu prevederile Directivei 

2004/113/CE. 

Pe data de 17 iulie 2015 a fost organizată ședința de lansare a 

procesului de consultare pe marginea armonizării legislației 

naționale la prevederile Directivei 2004/113/CE unde s-a prezentat 

tabelul de compatibilitate. Urmare a consultărilor cu actorii din 

domeniu a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului pentru 

modificarea unor acte legislative în vederea transpunerii  Directivei 

2004/113/CE și expediat spre avizare prin scrisoarea nr. 08/1718 

din 26.10.2015. A fost elaborat tabelul de divergențe și urmează 

definitivarea proiectului și transmiterea acestuia la Centru de 

Armonizare a Legislației. 

http://www.mmpsf.gov.md/
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30.3Armonizarea legislației naționale în 

conformitate cu prevederile Directivei 

2006/54/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 5 iulie 

2006 privind punerea în aplicare  a 

principiului egalității de șanse și al 

egalității de tratament între bărbați și 

femei în materie de încadrare în 

muncă (CELEX: 32006L0054) 

Proiect 

elaborat și 

promovat  

spre aprobare 

 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

Realizat (2) 

S-a competat tabelul de concordanță în corespundere cu 

prevederile Directivei 2006/54/CE și s-a lansat procesul de 

consultare pe marginea armonizării legislației naționale la 

prevederile Derectivei, în urma consultării cu actorii din domeniu a 

fost elaborat proiectul HG pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative în vederea transpunerii Derectivei care afost  

expidiat spre avizare prin scrisoarea nr. 08/1719 din 26.10.2015. 

Acest proiect cu privire la aprobarea proiectului de Lege de 

modificare și completare urmează a fi expediat spre avizare 

Centrului de armonizare a Legislației. 

 Media aritmetică:1,67 

Obiectivul nr. 31:   Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în conformitate cu  Strategia Sistemului Național de Referire în contextul 

îmbunătăţirii accesului victimelor traficului de fiinţe umane la servicii 

31.1Promovarea  proiectului Hotărîrii de 

Guvern pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare 

și funcționare a Serviciului  de 

asistență și protecție a victimelor 

traficului de ființe umane și standarde 

minime de calitate. 

Proiectul 

promovat spre 

aprobare   

Trimestrul 

II 2015 

 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

Realizat (2)  

Aprobat pri HG nr. 898 din 30 decembrie 2015 cu privire la 

aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a 

serviciului de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe 

umane și standarde minime de calitate.  

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr.32:  Consolidarea capacităţilor naţionale în domeniul combaterii violenţei în familie și egalității între femei și bărbați 

32.1Organizarea  activității Consiliului 

coordonator interministerial în 

4 ședințe 

organizate /an 

Trimestrul 

I-IV 2015 

Direcția 

politici de 
Realizat (2) 

Ședința Consiliului a fost organizată și desfățurată pe data de 07 
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domeniul prevenirii și combaterii 

violenței în familie  

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

octombrie 2015. 

Procesul verbal elavorat ți consultat cu membrii Consiliului 

interministerial. 

 

32.2Fortificarea capacităților unităţilor  

gender în cadrul  ministerelor și 

autorităţilor publice centrale   

Numărul  

unităților 

gender din 

cadrul APC 

instruite  

 

 

Trimestrul 

III- IV 

2015 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

Realizat (2) 

 Participare la următoarele evenimente: 

- 25-26 iunie 2015, seminarul de instruire „Bugetarea sensibilă la 

dimensiunea de gen”, organizat de către UNWomen și ASEM; 

- 30 iunie 2015, reuniunea Comitetului Permanent pentru 

implementarea Planului de acțiuni al Consiliului Europei privind 

susținerea reformelor democratice în R. Moldova pentru anii 2013-

2016, MAEIE; 

-12 noiembrie 2015, masa rotundă „Prezentarea setului armonizat 

de idicatori sensibili la dimensiunea de gen”; 

- 24 noiembrie 2015, ședință de lucru Prezentarea propunerilor de 

modificare a legislației naționale în domeniul publicității, organizat 

de către MMPSF și UNWomen; 

- 2 decembrie 2015, masa rotundă: prezentarea studiului „ Bărbați și 

egalitatea de gen în Moldova”, în baza metodologiei images, 

organizat de către Centrul de Drept al Femeilor. 

-8 decembrie 2015, seminarul de egalitate de gen (Convențiile ILO 

și Directivele UE), organizat de către ILO, oficiu în Moldova. 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr.33:  Sensibilizarea opiniei publice cu privire la prevenirea şi eliminarea stereotipurilor de gen, precum şi a condiţiilor care generează 

situaţii discriminatorii în diferite domenii 

33.1Coordonarea și organizarea 

evenimentelor în cadrul Campaniei 

informaționale  16 zile de acțiuni 

împotriva violenţei în bază de gen. 

Evenimente 

organizate  

 

Ședințe 

organizate, 

Plan de acțiuni 

aprobat 

Trimestrul 

III 2015 

Semestrul 

II 

Direcția 

politici de 

asigurare a 

egalității între 

femei și 

bărbați 

Realizat (2) 

Planul de acțiuni privind activitățile desfășurate în cadrul Campaniei 

a fost elaborat, coordonat cu instituțiile din domeniu și realizat în 

comun cu partenerii Ministerului. 

24 noiembrie 2015, organizarea Conferinței de presă cu prive la 

lansarea Campaniei informaționale 16 zile de acțiuni împotriva 

violenței în bază de gen. 

25 noiembrie 2015, participarea la Emisiunea Bună Seara. 
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7 decmbrie 2015 organizarea seminarului de informare pentru 

studenții de la USM cu genericul „Startegii de prevenire și 

combatere a violenței în familie”. 

10 decembrie 2015 participarea la evenimentul de închidere a 

Campaniei 16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen, 

organizt pentru reprezentanții autorităților publice localela la 

Ialoveni. 

 Media aritmetică:2,00 

E. Politici demografice 

Obiectivul nr.34:  Coordonarea implementării acţiunilor din Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice al Republicii Moldova 

(2011-2025) 

34.1 Elaborarea Raportului anual privind 

implementarea politicilor 

demografice. 

 

Raport 

elaborat și 

prezentat 

Guvernului  

Trimestrul 

I 2015 

Direcția 

politici 

migraționale și 

demografice 

Realizat (2) 

Raportul a fost elaborat și prezentat Guvernului în termenul stabilit. 

34.2Perfecționarea mecanismului de 

determinare a indicatorului integral 

teritorial de securitate demografică 

Mecanism de 

determinare 

perfectat 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici 

migraționale și 

demografice 

Realizat (2) 

A fost elaborată o nouă metodologie privind determinarea 

indicatorului integral teritorial de securitate demografică 

34.3Dezvoltarea conceptului sistemelor de 

servicii pentru informarea şi 

consilierea persoanelor în vîrstă 

Concept 

elaborat 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici 

migraționale și 

demografice 

Realizat (2) 

Concept elaborat. 

34.4Organizarea acțiunilor şi participarea 

la marcarea zilelor internaţionale în 

domeniul demografic: 

 29 aprilie - Ziua Solidarităţii între 

Generaţii; 

 15 mai - Ziua Familiei; 

 11 iulie - Ziua Populaţiei; 

 1 octombrie - Ziua Persoanelor 

Vîrstnice 

Acțiuni 

organizate și 

desfășurate 

Trimestrul 

II-IV 2015 

Direcția 

politici 

migraționale și 

demografice 

UNFPA 

HelpAge 

International 

 

Realizat (2) 

Pe paina web a MMPSF a fost plasată informația privind 

recomandările de acțiuni pentru marcarea Zilei Solidarității între 

Generații,care au fost expediate autorităților publice locale. 

De asemenea, pe pagina web a Comisiei a fost plasat articolul 

„Tinerii care aleg să locuiească în aziluri de bătrîni”, iar cu ocazia 

zilei Familiei a fost plasat articolul consacrat valorilor familiale. 

 Media aritmetică:2,00 



 

28 
 

Obiectivul nr.35:  Promovarea participării active a persoanelor vîrstnice în activitățile economice, sociale și de voluntariat 

35.1Elaborarea metodologiei de integrare 

a problemelor îmbătrînirii în politici 

Metodologie 

elaborată 

Trimestrul 

II 2015 

Direcția 

politici 

migraționale și 

demografice 

UNFPA 

 

Realizat (2) 

Metodologia a fost elaborată și validată de Comisia națională pentru 

populație și dezvoltare 

35.2Crearea Consiliului național al 

persoanelor în vîrstă 

Consiliul 

creat 

Trimestrul 

IV 2015 

Direcția 

politici 

migraționale și 

demografice; 

Comisia 

națională 

pentru 

populație și 

dezvoltare 

Realizat parțial (1) 

Dat fiind faptul că a fost creată o altă entitate apolitică, 

independentă cu memrii proactivi- Platforma pentru Îmbătrînire 

Activă, formată la inițiativa MMPSF de către HelpAge Internațional 

cu suportul Fondului ONU pentru Populație s-a decis ca la această 

etapă să nu fie creat și Consiliul pentru a canaliza întreg suport la 

consolidarea capacității Platformei și de a evita dublarea misiunii 

acestor structuri , cu atît mai mult că nu s-a acceptat suportul 

financiar la crearea Consiliului din bugetul de stat. 

 Media aritmetică:1,50 

Obiectivul nr. 36:  Asigurarea activităţii curente şi funcţionalităţii Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi monitorizarea realizării deciziilor 

36.1Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind modificarea și 

completarea Hotărîrii Guvernului 

nr.126 din 07.02.2007  

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

II 2015 

Direcția 

politici 

migraționale și 

demografice; 

Secția juridică 

Realizat (2)  

Proiectul a fost elaborat, promovat și aprobat prin HG nr.229 din 

mai 2015. 

36.2Elaborarea Raportului privind 

activitatea Comisiei în anul 2014 şi a 

proiectului Planului de activitate pe 

anul 2015 

Raportul şi 

Planul 

elaborate şi 

examinate în 

şedinţă 

Trimestrul 

II 2015 

Direcția 

politici 

migraționale și 

demografice; 

Membrii 

Comisiei 

Realizat (2) 

Secția, în calitate de Secretariat al Comisiei a elaborat raportul și 

proiectul Planului de activitate al Comisiei pentru anul 2015, 

acțiunile incluse fiind axate pe examinarea celor mai stringente 

probleme în domeniul demografic. Raportul și Planul au fost 

prezenate în cadrul primei ședințe a Comisiei din 02 iunie 2015. 

37.1Realizarea activităţilor ce ţin 

organizarea și convocarea şedinţelor 

ordinare ale Comisiei  

2 şedinţe ale 

Comisiei 

desfăşurate  

Trimestrul 

II-IV 2015 

Direcția 

politici 

migraționale și 

demografice 

 Realizat (2) 
Au fost efectuate toate lucrările organizatorice și de coordonare, 

pregătite materialele pentru convocarea și desfășurarea primei 

ședințe a Comisiei. 
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A fost întocmit procesul-verbal și organizate acțiunile de rigoare 

pentru executarea deciziilor primei ședințe a Comisiei. 

 Media aritmetică:2,00 

F. Planificare și management intern 

Obiectivul nr. 37 Asigurarea managementului organizațional strategic și planificarea bugetară a activităților Ministerului 

37.1Elaborarea și aprobarea Planului de 

activitate al MMPSF pentru anul 2015 

Plan aprobat Trimestrul 

I 2015 

 

Direcția 

analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

Realizat (2) 

Plan elaborat și aprobat 

37.2Elaborarea și aprobarea Programului 

de Dezvoltare Strategică al MMPSF 

pentru anii 2016-2018 

PDS al 

MMPSF 

aprobat 

Trimestrul  

 II 2015 

Direcția 

analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

Realizat parțial (1) 

Draftul  PDS elaborat 

37.3Recepționarea, analiza și 

sistematizarea raportărilor instituțiilor 

din subordine și întocmirea 

Raportului financiar anual privind 

executarea bugetului, inclusiv în bază 

de programe și indicatorii de 

performanță 

Raport 

financiar 

elaborat 

Trimestrul  

 I 2015 

Direcția 

management 

finaciar și al 

politicilor 

Realizat (2 ) 

Raport financiar elaborat și prezentat Ministerului Finanțelor 

37.4Elaborarea Strategiei Sectoriale de 

Cheltuieli Protecție Socială  pentru 

anii 2016-2018 

SSC PS 

elaborată și 

prezentată 

Ministerului 

Finanțelor 

Trimestrul  

II 2015 

Direcția 

management 

finaciar și al 

politicilor 

Realizat (2) 

SSC PS elaborat 

37.5Elaborarea propunerilor de buget, cu 

respectarea limitelor de resurse şi 

cheltuieli, și înaintarea lor spre 

aprobare Ministerului Finanțelor 

Propuneri de 

buget 

elaborate și 

prezentate 

Ministerului 

Finanțelor 

Trimestrul  

II-III 2015 

Direcția 

management 

finaciar și al 

politicilor 

Realizat (2)  

Propunerile de rectificare a Legii bugetului de stat pe anul 2015 au 

fost sistematizate și înaintate Ministerului Finanțelor. 
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 Media aritmetică:1,80 

Obiectivul nr. 38: Monitorizarea și raportarea periodică privind implementarea reformelor promovate în domeniul muncii și protecției sociale în 

contextul Programelor Naționale în vigoare și a Tratatelor internaționale ratificate 

38.1Elaborarea Rapoartelor privind 

implementarea Programul de 

activitate al Guvernului Republicii 

Moldova pentru anii 2015-2018 și  

Planul de Acțiuni, inclusiv cu 

informarea privind transparența 

decizională 

Raport 

elaborat și 

prezentat 

Cancelariei de 

Stat 

Trimestrul 

I-IV 2015 

Direcția 

analiză 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

 

Realizat (2) 

Prin scrisoarea MMPSF nr. 307 din 27 februarie 2015 a fost 

expediată la adresa Guvernului, Rapotul privind implimentarea în 

anul 2013-2014 a Programului de activitate a Guvernului. 

În luna martie a fost elaborată Matricea cu argumentări privind 

propunerile Partenerilor de dezvoltare a RM care au fost incluse în 

programul d activitate a Guvernului pentru anii 2015-2018. 

Totodată, la 20 mai 2015  prin scrisoarea MMPSF nr.1812 a fost 

expediat în adresa Guvernului Raportul de activitate pentru 100 de 

zile care reflectă implimentare aProgramului de activitate a 

Guvernului pentru anii 2015-2018. 

Guvernului i-a fost remis (scr. Nr. 4554 din 16.11.2015) raportul 

privind realizarea Planului de Acțiuni aprobat prin HG nr. 680 din 

30.09.2015. 

Anterior, la solicitarea telefonică a dnei L.Bogdan și dlui V.Croitoru 

de la Cancelaria de Stat au fost ezpediate prin e-mail informațiile 

solicitate la același subiect. 

38.2Elaborarea Raportului de 

implementare a Strategiei de 

dezvoltare a societăţii civile pentru 

perioada 2012–2015 şi Planul de 

acţiuni 

Raport 

elaborat și 

prezentat 

Cancelariei 

de Stat 

Trimestrul  

 I 2015 

Direcția 

analiză 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

 

Realizat (2)  

La data de 11 februarie 2015 prin scrisoarea MMPSF nr. 205 afost 

expediat în adresa Cancelariei de Stat raportul privind executarea 

prevederilor stipulate în Legea nr.205 din 28 septembrie 2012 

pentru aprobarea Startegiei de dezvoltare a societății civile pentru 

perioada 2012-2015 și Planul de cațiuni. 

38.3Elaborarea Raportul Social Anual 

2014 

Raport 

elaborat 

Trimestrul  

II-III 2015 

Direcția 

analiză 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

 

Realizat (2) 

s-a conlucrat în repetate rînduri cu prestatorul de servicii de tipărire 

Î.S. FISCSERVINFORM pentru asigurarea editării RSA 2014 în 

limbele romînă, rusă și engleză. 

 

38.4Elaborarea Raportului privind Raport Trimestrul  Direcția relații Realizat (2)  
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implementarea Planul de Acțiuni 

pentru implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE 

elaborat și 

prezentat 

MAEIE 

I-IV 2015 internaționale 

și integrare 

europeană; 

subdiviziunile 

structurale 

Angajament respectat, 

Raport elaborat și prezentat MAEIE 

38.5Elaborarea, traducerea și prezentarea 

Biroului Internațional al Muncii a 

rapoartelor periodice privind 

implementarea Convențiilor 

neratificate și Recomandărilor  

Raport 

elaborat și 

prezentat 

BIM și 

partenerilor 

sociali 

  

Trimestrul  

I 2015 

Direcția relații 

internaționale 

și integrare 

europeană; 

subdiviziunile 

structurale 

Realizat (2) 
Comentarile traduse și distribuite după competență 

38.6Elaborarea, traducerea și prezentarea 

Biroului Internațional al Muncii a 

rapoartelor periodice privind 

implementarea Convențiilor ratificate 

(29, 92, 105, 133, 138, 144, 150,160, 

182, 185) 

Raport 

elaborat și 

prezentat 

BIM și 

partenerilor 

sociali 

Trimestrul 

III 2015 

Direcția relații 

internaționale 

și integrare 

europeană; 

subdiviziunile 

structurale 

Realizat (2) 

Comentarii traduse și distribuite după competență. 

 

38.7Elaborarea, traducerea și prezentarea 

Secretariatului Consiliului Europei a 

raportului  12 privind implementarea  

Cartei Sociale Europene revizuite.  

Angajament 

internațional 

respectat, 

raport 

prezentat 

Secretariatulu

i COE 

Trimestrul 

 IV 2015 

Direcția relații 

internaționale 

și integrare 

europeană; 

subdiviziunile 

structurale 

Realizat (2)  

Raport elaborat, tradus și prezentat Secretarului Consiliului Europei 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 39:  Asigurarea distribuirii eficiente, a evidenței și controlului asupra ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova 

39.1Examinarea documentelor privind 

donațiile cu titlu de asistență 

umanitară, eliberarea avizelor privind 

statutul bunurilor acordate 

Numărul 

actelor de 

donație 

examinate; 

Numărul 

actelor 

Trimestrul 

 I-IV 2015 

Secția ajutoare 

umanitare 
Realizat (2) 

Documentele privind acordarea bunurilor cu titlu de asistență 

umanitară au fost înregistrate regulamentar și examinate conform 

procedurii prevăzute de legislația în vigoare. 

Pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate și examinate actele în 

privința a 663 loturi de ajutoare umanitare acordate Republicii 
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permisive 

elaborate 

Moldova 

39.2Examinarea actelor de înregistrare 

juridică ale solicitanților de avize 

pentru importul și repartizarea 

donațiilor cu titlu de ajutoare 

umanitare, controlul asupra respectării 

prevederilor legislației în domeniul 

asistenței umanitare 

Lipsa 

documentelor 

neautentice  

Lipsa 

cazurilor de 

distribuire 

ilegală sau 

utilizare 

contrar desti-

nației  a 

donațiilor 

Trimestrul 

 I-IV 2015 

Secția ajutoare 

umanitare 
Realizat (2) 
Actele de referință au fost înregistrate și examinate în termen , fiind 

întocmite și eliberate avizele privind calificarea donațiilor cu titlu de 

ajutoare umanitare și permisiunea introducerii acestora pe teritoriul 

vamal al Republicii Moldova. Cazuri de utilizare a documentelor 

neautentice sau cu semne de falsificare n-au fost admise. De 

asemenea, n-au avut loc cazuri de tergiversare a întocmirii actelor 

permisive. 

 Media aritmetică: 2,00 

Obiectivul nr.40: Asigurarea implementării eficiente a cadrului normativ privind managementul funcției publice și a funcționarului public 

40.1Organizarea și monitorizarea 

implementării procedurii de ocupare a 

funcției publice vacante prin concurs, 

promovare și transfer 

Numărul 

funcțiilor 

publice 

ocupate 

Trimestrul 

 I-IV 2015 

La 

necesitate 

Secția resurse 

umane 

 

Realizat (2) 

1 concurs la 3 funcții 

2 transfer 

1 promovare 

40.2Monitorizarea stabilirii obiectivelor 

individuale de activitate și procedurii 

de evaluare a performanțelor 

profesionale ale funcționarilor publici 

Numărul 

funcționari 

publici 

evaluați. 

Elaborarea 

obiectivelor  

p/u anul 

curent 

Trimestrul 

 I 2015  

              

Secția resurse 

umane 
Realizat (2) 

Aprobate obiectivile individuale de activitate pentru anul 2015 

40.3Organizarea procesului de dezvoltarea 

profesională a funcționarilor publici 

din cadrul ministerului și a 

instituțiilor din subordine 

Plan de 

instruire 

realizat 

 

 Trimestrul 

 I-IV 2015 

 

Secția resurse 

umane 
Realizat (2) 

Delegarea colaboratorilor ministerului la cursurile de instruire 

conform competențelor. 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr.41:  Implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării 
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41.1Dezvoltarea Sistemului Informațional 

de Gestiune a Documentelor și 

Înregistrărilor (SIGEDIA) 

“SIGEDIA” 

testat și 

pilotat în  

cadrul 

aparatului 

central al 

MMPSF  

 

Trimestrul 

II-IV 2015 

        

Direcția e-

Transformare 
Realizat (2) 

A fost realizată testarea fluxurilor a 2 documente în cadrul DPAS, 

de asemenea a fost testată corectitudinea scanării documentelor și 

înregistrarea acestora în sistem. 

41.2Dezvoltarea și modernizarea paginii 

web oficiale a MMPSF 

Pagina web 

oficială  

modernizată 

Trimestrul 

II-III 2015 

Direcția e-

Transformare 
Realizat (2) 

A fost elaborat structura paginii web. 

41.3Implementarea modulului 

Monitorizare și Raportare în cadrul 

Sistemului Informațional Automatizat 

„Asistență Socială” (SIAAS). 

Modulul 

Monitorizare 

și Raportare 

în cadrul 

Sistemului 

Informațional 

Automatizat 

„Asistență 

Socială” în 

producție 

Trimestrul 

III-IV 2015 

Direcția e-

Transformare 
Realizat parțial (1) 

A fost implementat modul Monitorizare și Raportare în cadrul 

SIAAS 

 Media aritmetică:1,67 

Obiectivul nr. 42:  Informarea publicului larg despre politicile publice și inițiativele lansate de minister și asigurarea comunicării eficiente cu mass 

media 

42.1Plasarea noutăților pe pagina web  

www.mmpsf.gov.md 

 

Numărul 

noutăților 

scrise 

Trimestrul 

I – IV 2015 

Serviciul de 

informare și 

comunicare cu 

mass-media 

Realizat (2) 

Pe parcursul anului au fost scrise și plasate peste 130 de 

comunicate. 

42.2Difuzarea comunicatelor  de presă 

către mass media și a conferințelor de 

presă 

Numărul 

comunicatelo

r de presă 

difuzate 

Numărul 

Trimestrul 

I – IV 2015 

Serviciul de 

informare și 

comunicare cu 

mass-media 

Realizat (2)  

Toate Comunicatele elaborate au fost date publicației și difuzate 

mass-media 

http://www.mmpsf.gov.md/
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*Acțiuni ce n-au fost luate în calcul, acestea nefiind promovate/stopate spre aprobare pe motivul instabilității politice din țară. 

conferințelor 

de presă 

organizate 

42.3Elaborarea planului strategic de 

comunicare al ministerului 

Plan aprobat 

Numărul 

comunicatelo

r de presă 

difuzate 

Trimestrul 

II 2015 

Serviciul de 

informare și 

comunicare cu 

mass-media 

Realizat(2) 

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media. 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 43:  Asigurarea efectuării activității de audit intern 

43.1Elaborarea Planului de audit intern 

pentru anul 2015 

Plan elaborat 

și prezentat 

conducerii 

spre aprobare 

Trimestrul 

I-II 

2015 

Serviciul audit 

intern 
Realizat (2) 
Planul anual de activitate al serviciului audit intern a fost elaborat 

și aprobat. 

43.2Realizarea misiunilor de audit intern Numărul 

măsurilor de 

audit 

efectuate 

Trimestrul 

I-IV 2015 

Serviciul audit 

intern 
Realizat (2) 

Pe parcursul anului 2015 a fost realizată o misiune de audit intern 

 Media aritmetică:2,00 

Obiectivul nr. 44:  Asigurarea conformității juridice a legislației în domeniul muncii și protecției sociale 

44.1Perfecționarea legislației în domeniul 

protecției sociale în partea ce ține de 

instituirea Comisiilor interministeriale 

de profil 

Proiect 

elaborat și 

promovat 

Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

I-II 2015 

Secția juridică Realizat parțial (1) 

 

 

44.2Avizarea și expertiza juridică a 

proiectelor de acte normative 

Numărul 

proiectelor 

avizate 

Trimestrul 

I-IV 2015 

Secția juridică Realizat (2) 

 

 Media aritmetică:1,50 

Media aritmetică a obiectivelor din Planul de acțiuni al Ministerului muncii,  Protecției 

sociale și familiei pentru anul 2015 

Calificativul – FOARTE BINE 

Punctajul obținut – 1,85 



 

35 
 

 

3.Consecințele pentru Programul de Dezvoltare Strategică 

 

       În Planul de activitate al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru anul 2015 au fost planificate 44 de obiective care includ 125 de 

acțiuni. În rezultat, către sfîrşitul anului au fost realizate 97 acţiuni, altele 21 sunt în derulare (realizate parțial) și urmează a fi incluse în Planul de acțiuni 

pentru anul 2016. 

      Totodată, 7 acțiuni din plan nu au fost realizate, acestea vor fi incluse în Planul de activitate pentru anul 2016. 

 

       Pe viitor vor fi întreprinse acțiuni necesare pentru a continua mersul reformelor deja inițiate i for fi orientate spre: 

 diminuarea fenomenului de ocupare informală și a celui de achitare ilegală a salariilor ”în plic”; 

 aprofundarea dialogului între partenerii sociali privind problemele muncii și salarizării; 

 alinierea normelor de pensionare la condiții unice;  

 direcționarea programelor de asistență socială spre susținerea persoanelor cu venituri mici; 

 prevenirea instituţionalizării şi eficientizarea procesului de dezinstituţionalizare a adulților și copiilor prin asigurarea și dezvoltarea serviciilor 

sociale de calitate; 

 eficientizarea sistemului de stabilire şi plată a prestaţiilor sociale familiilor cu copii şi copiilor în situaţii de dificultate i dezvoltarea serviciilor; 

 facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități și altor grupuri vulnerabile la serviciile de orientare, de formare și de reabilitare profesională oferite 

de ANOFM în vederea asigurării plasării lor în cîmpul muncii și incluziunii lor sociale; 

 asigurarea continuității proceselor lansate de îmbunătățire a politicilor în domeniul egalității de gen, combaterii violenței în familie și a traficului de 

ființe umane. 

 

 

 

 

 


