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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului  

asigurărilor sociale de stat în anul 2021 
 

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Se aprobă Raportul privind executarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat în anul 2021 la venituri în sumă de 27246848,9 mii de lei și la 

cheltuieli în sumă de 27186835,3 mii de lei, cu un excedent de 60013,6 mii de lei. 

 

Art. 2. – Casa Națională de Asigurări Sociale va asigura publicarea integrală 

a Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 

2021 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Art. 3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
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ROLUL CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI SOCIALE 

Sistemul public de asigurări sociale de stat este parte integrantă a sistemului de protecţie 

socială, având ca obiectiv principal garantarea unui venit persoanelor asigurate prin 

acordarea unor prestaţii în bani în caz de aflare a acestora în imposibilitatea obţinerii 

veniturilor salariale la survenirea anumitor riscuri sociale: bătrâneţe, dizabilitate, 

pierdere a întreţinătorului, şomaj, incapacitate temporară de muncă, maternitate, etc.  

Asigurarea socială are un rol de prevenire, întărește spiritul de independenţă şi libertate 

a membrilor societății şi dezvoltă spiritul de solidaritate şi coeziune socială atât în 

perioada activă cât şi de inactivitate a membrilor societății. 

Potrivit Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Casa Naţională 

de Asigurări Sociale este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului, 

care asigură realizarea politicii statului în domeniul asigurărilor sociale de stat. 

Misiune şi valori 

Misiunea Casei Naţionale de Asigurări Sociale este de a realiza politicile sociale ale 

statului orientate spre garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin administrarea 

sistemului public de asigurări sociale și gestionarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat. 

Valorile indispensabile ale angajaţilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru a se 

menţine în continuare o autoritate – motor al schimbării, sunt: profesionalism şi 

competenţă, conştientizare şi comunicare, dedicaţie şi munca în echipă, creativitate şi 

inovare, etică şi integritate. 

Funcțiile de bază ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale sunt: 

1) realizarea, monitorizarea şi raportarea politicilor de stat în domeniile încredinţate; 

2) prestarea serviciilor publice în domeniul asigurărilor sociale; 

3) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a 

mijloacelor Bugetului asigurărilor sociale de stat; 

4) elaborarea şi înaintarea propunerilor privind politica de stat în domeniul asigurărilor 

sociale, precum şi de perfecţionare a legislaţiei; 

5) reglementarea normativă a modului de administrare a sistemului public de asigurări 

sociale. 
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I. Introducere  

Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2021 a 

fost elaborat în conformitate cu prevederile articolelor 22, 47 şi 73 din Legea finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 şi Ordinului ministrului 

finanțelor cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat nr.38 din 17.02.2017, cu modificările ulterioare.  

Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020 

(Monitorul Oficial nr. 353-357 din data de 22.12.2020), indicatorii bugetului 

asigurărilor sociale de stat au fost aprobaţi la venituri în sumă de 25791984,4 mii lei şi 

la cheltuieli în sumă de 25791984,4  mii lei. 

Pe parcursul anului, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 

255/2020 a fost supusă modificării de 3 ori: prin Legea nr. 27/2021, Legea nr. 136/2021 

și prin Legea nr. 191/2021. 

Ca urmare a acestor modificări, indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat au fost 

stabiliţi la venituri şi la cheltuieli în sumă de 27629046,7 mii lei.  

Precizările indicatorilor bugetului au fost influenţate de nivelul executării bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe parcursul anului bugetar 2021, de dinamica beneficiarilor 

şi a mărimilor medii ale prestaţiilor sociale, de revizuirea de către Ministerul Economiei 

a prognozei principalilor indicatori macroeconomici pentru anul 2021, precum şi de 

necesitatea implementării măsurilor noi aprobate în legislaţie pe parcursul anului 

bugetar, cu impact asupra bugetului asigurărilor sociale de stat: 

 modificarea modalităţii de determinare a coeficientului de indexare a pensiilor la 

1 aprilie 2021 (media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum din ultimii 

3 ani), comparativ cu modalitatea anterioară (rata inflației înregistrată în ultimul 

semestru al anului precedent anului indexării); 

 majorarea, de la 1 octombrie 2021 a cuantumului pensiei minime pentru limită de 

vîrstă pînă la 2000 lei; 

 acordarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile 

aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19: 

indemnizația pentru șomaj tehnic şi indemnizația salariaților care au copii cu 

vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, pentru zilele libere în cazul 

suspendării procesului educațional în regim cu prezenţă fizică; 

 susţinerea celor mai defavorizate familii prin consolidarea programului de ajutor 

social, in contextul majorării tarifelor la gaze şi energia termică, lemne, cărbune 

prin majorarea, începînd cu 1 noiembrie 2021 a cuantumului ajutorului pentru 

perioada rece a anului pentru toți beneficiarii de la 500 lei la 700 lei. 

Indicatorii macroeconomici realizaţi faţă de estimările iniţiale ale acestora, utilizaţi la 

elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, diferă atât 

ca valori nominale, cât şi ca ritmuri de creştere ale acestora.  

Tabelul 1. Evoluţia indicatorilor macroeconomici în perioada anilor 2019-2021 



 

 

6 

 

Indicatorii 

Unitatea 

de 

măsură 

2019 2020 

2021 

(utilizată la 

aprobare) 

2021 

(utilizată la 

modificare) 

2021 

 

Efectiv 
prognoza 

preliminară 

prognoza 

actualizată 
Estimări* 

Produsul intern brut 

nominal  

faţă de anul precedent în 

preţuri comparabile 

mild.lei 

% 

210.4 

103.7 

205.4 

92.6 

223.4 

104.1 

231.9 

106.0 

233.8 

108.0 

Indicele preţurilor de 

consum  

mediu anual 

% 104.8 103.8 102.3 103.2 105.1 

Salariul nominal mediu 

lunar  

faţă de anul precedent 

nominal 

lei 

% 

7234 

115.4 

7943 

109.8 

8422 

108.5 

8980 

112.7 

9000 

113.3 

Fondul de remunerare a 

muncii  

faţă de anul precedent 

nominal 

mild. lei 

% 

54.3 

117.7 

57.3 

105.7 

58.9 

108.9 

66.0 

114.8 

66.9 

116.7 

* estimările Ministerului Economiei  

 

 

II. Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat  

Conform Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situaţia 

de 1 ianuarie 2022 (Formularul nr.1 CNAS), veniturile BASS au fost executate în sumă 

de 27246848,9 mii lei, cu 12,2 la sută sau cu 2961296,0 mii lei mai mult faţă de anul 

precedent.  

Ponderea veniturilor totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat în Bugetul 

Public Naţional (BPN) a constituit 35.2%, şi ca pondere în Produsul Intern Brut (PIB) 

11,7%. Faţă de anul 2020, ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în 

BPN s-a micţorat cu 3,6%, iar ponderea în PIB s-a micșorat cu 0,1%. 

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost executate în sumă de 

27186835,3 mii lei, cu 12,1 la sută sau cu 2942481,7 mii lei mai mult faţă de anul 

precedent.  

Ponderea cheltuielilor totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat în BPN a 

constituit 33,2%, şi ca pondere în PIB 11,6%. Faţă de anul 2020, ponderea cheltuielilor 

bugetului asigurărilor sociale de stat în BPN s-a majorat cu 0,1%, iar ponderea în PIB s-

a micșorat cu 0,2%. 

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 s-a încheiat cu un sold 

bugetar în sumă de 60013,6 mii lei.  

Tabelul 2. Evoluţia executării bugetului asigurărilor sociale de stat 

în perioada anilor 2017-2021 
 

 
Unitate

a de 

Executat 

2017 2018 2019 2020 2021 
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măsură 

Venituri, Total  mii lei 17818738.6 19790305.4 21748348.6 24285552.9 27246848.9 

Devieri +/- faţă de 

anul precedent 

mii lei 2758148.6 1971566.8 1958043.2 2537204.3 2961296.0 

% 118.3 111.1 109.9 111.7 112.2 

Ponderea în BPN % 33.4 34.1 34.5 38.8 35,2 

Ponderea în PIB % 10.0 10.3 10.3 11.8 11.7 

Cheltuieli, Total  mii lei 17614557.2 19426502.8 21602318.8 24244353.6 27186835.3 

Devieri +/- faţă de 

anul precedent 

mii lei 2649851.1 1811945.6 2175816.0 2642034.8 2942481.7 

% 117.7 110.3 111.2 112.2 112.1 

Ponderea în BPN % 32.3 32.6 32.7 33.1 33,2 

Ponderea în PIB % 9.8 10.1 10.3 11.8 11.6 

Deficit (-) /  

 Excedent (+) 
 mii lei 

204181.4 363802.6 146029.8 41199.3 60013.6 

Devieri +/- faţă de 

anul precedent 

mii lei 108297.5 159621.2 -217772.8 -104830.5 18814.3 

% 212.9 178.2 40.1 28.2 145.7 

Ponderea în PIB % 0.11 -22.6 -4.8     

 

A. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat  

Conform Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situaţia 

de 1 ianuarie 2022 (Formularul nr.4 CNAS), încasările la veniturile bugetului 

asigurărilor sociale de stat au fost realizate în sumă totală de 27246848,9 mii lei, cu 1,4 

la sută sau cu 382197,8 mii lei mai puţin faţă de prevederile anuale. În structura 

veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 resursele generale ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 60,6%, iar transferurile de la bugetul 

de stat 39,4%. 

Executarea veniturilor totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se prezintă în 

următorul tabel. 

Tabelul 3. Executarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat 

în anii 2020-2021 
 -mii lei- 

Indicatorii 

Anul   

2020 

Executat 

2021 
Pond

erea 

în 

suma 

totală  

(%) 

Executat 2021 faţă de: 

Aprobat Precizat Executat 
executat 2020 precizat 2021 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Venituri, total 24285552.9 25791984.4 27629046.7 27246848.9 100.0 2961296.0 112.2 -382197.8 98.6 
Resurse 

generale ale 

bugetului 

asigurărilor 

sociale de stat 14516150.2 15337398.0 16561079.9 16522163.0 60.6 2006012.8 113.8 -38916.9 99.8 
Contribuţii şi 
prime de 

asigurări sociale 

de stat obligatorii 14295392.1 15080098.0 16284875.5 16223881.5 98.2 1928489.4 113.5 -60994.0 99.6 

Alte venituri 220758.1 257300.0 276204.4 298281.5 1.8 77523.4 135.1 22077.1 108.0 
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Transferuri 

primite în 

cadrul bugetului 

public naţional 9769402.7 10454586.4 11067966.8 10724685.9 39.4 955283.2 109.8 -343280.9 96.9 
Transferuri 
curente primite 

cu destinaţie 

specială între 
bugetul de stat şi 

bugetul 

asigurarilor 
sociale de stat 7214754.9 7263029.0 8227923.9 7884643.0 73.5 669888.1 109.3 -343280.9 95.8 

inclusiv:                   
 - transferuri 
pentru plata 

prestaţiilor de 

asistenţă socială 7154158.9 7190091.2 8154633.2 7811352.3 99.1 657193.4 109.2 -343280.9 95.8 
 - transferuri 

pentru 

compensarea 
diferenţei de 

tarife de asigurări 

sociale de stat 
obligatorii în 

sectorul agrar 60300.0 72427.2 72422.2 72422.2 0.9 12122.2 120.1 0.0 100.0 
 - transferuri 

pentru sumele 
anulate a 

contribuţiilor de 

asigurări sociale 
de stat obligatorii 

în legătură cu 

scutirea 
deţinătorilor de 

terenuri agricole 

situate după 

traseul Rîbniţa-

Tiraspol de plata 
contribuţiilor de 

asigurări sociale 

de stat obligatorii  296.0 510.6 868.5 868.5 0.0 572.5 293.4 0.0 100.0 
Transferuri 
curente primite 

cu destinaţie 

generală între 
bugetul de stat si 

bugetul 

asigurarilor 
sociale de stat 2554647.8 3191557.4 2840042.9 2840042.9 26.5 285395.1 111.2 0.0 100.0 

Dinamica acumulării veniturilor totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în 

ultimii cinci ani este prezentată în următoarea diagramă. 
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Figura1. Veniturile acumulate la bugetul asigurărilor sociale 

de stat  în anii 2017-2021
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1. Resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat  

Acestea se constituie din contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi alte 

venituri şi au fost acumulate în sumă de 16522163,0 mii lei sau mai puțin față de  planul 

anual precizat cu 38916,9 mii lei (0,2 la sută). 

1.1.Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii (cod 121) 

Contribuţiile de asigurări sociale de stat în anul 2021 au fost calculate şi achitate 

conform tarifelor, prevăzute în anexa nr.1 la Legea privind sistemul public de asigurări 

sociale nr. 489/1999, inclusiv ţinînd cont de unele particularități noi implementate, în 

anul 2021:  

- comasarea la nivel de angajator a contribuțiilor de asigurări sociale datorate de 

angajator și datorate de angajați;  

- modificarea modalităţii de asigurare socială a liber profesioniştilor ce practică 

activitatea în sectorul justiţiei (avocaţi, notari, executori judecătoreşti, 

administratori autorizaţi, etc) prin stabilirea taxei fixe în cuantum de 24255 lei, 

care acordă dreptul de a beneficia de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale 

de stat. 

Urmare a modificărilor operate în legea menţionată, contribuţiile datorate de angajator 

au fost calculate şi plătite în anul 2021 conform următoarelor tarife procentuale: 

 contribuţia datorată de către angajator pentru persoanele angajate în baza 

contractului individual de muncă în sectorul bugetar şi în instituţiile publice la 

autogestiune - 29%, iar în sectorul privat, instituţiile de învățământ superior şi 

instituţiilor medico-sanitare – 24% la fondul de salarizare și la alte recompense;  

 contribuţiile datorate de angajator pentru asigurarea socială a angajaţilor din 

aviaţia civilă, ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale – 32% la 

fondul de salarizare și la alte recompense, pentru angajatorii sectorului privat şi 39% - 

pentru sectorul bugetar;  

 contribuţiile datorate de persoanele care exercită independent profesiunea de 

medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea 

ocrotirii sănătății nr. 411/1995 - 24% la venitul medicului de familie; 

 contribuţiile datorate de angajator pentru persoanele angajate în baza contractului 

individual de muncă în sectorul agricol - 24%, din care 6% - cu subvenţionare de la 

bugetul de stat. 

Taxa fixă anuală a contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii în anul 2021 a constituit 

11331 lei. 

Pentru persoanele fizice, care au încheiat contract individual de asigurare socială pentru 

asigurarea benevolă, a fost aplicată taxa fixă anuală de 11331 lei, iar pentru proprietarii 

sau arendaşii de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual – de 2886 

lei. Aceiaşi taxă anuală de 2886 lei au plătit şi persoanele fizice, care exercită activităţi 
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în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi 

necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. 

Prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020, planul de 

acumulare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii a fost aprobat în sumă 

de 15080098,0 mii lei.  

Reieşind din evoluţia prognozei Ministerului Economiei a principalilor indicatori 

macroeconomici pentru anul 2021, din prognozele Ministerului Finanţelor privind 

evoluţia dezvoltării economiei naţionale şi impactul asupra încasărilor la BASS, urmare 

a modificărilor operate în legea bugetară anuală, planul aprobat a fost precizat până la 

16284875,5 mii lei.   

Conform Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situaţia 

de 1 ianuarie 2022 (Formularul nr.4.2 CNAS), contribuţii de asigurări sociale de stat au 

fost acumulate în sumă de 16223881,5 mii lei. Indicatorul planificat a fost executat la 

nivel de 99,6%, iar faţă de anul 2020 încasările au crescut cu 1928489,4 mii lei sau cu 

13,5 la sută. În suma totală a contribuţiilor acumulate, 40780,2 mii lei au constituit 

majorările de întârziere pentru neplata în termen a contribuţiilor. 

 

 

Suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat efective în anul 2021 a fost de 

16439138,4 mii lei, din care majorările de întârziere efective au constituit 78678,1 mii 

lei. Comparativ cu planul stabilit, contribuţiile efective au fost cu 0,9% mai mari, iar 

fată de anul 2020 – în creştere cu 2005006,7 mii lei (13,9%). 

La situaţia de 01.01.2022 suma creanțelor plătitorilor de contribuții la bugetul 

asigurărilor sociale de stat la plata contribuțiilor a constituit suma de 1877934,2 mii lei, 

din care 334883,2 mii lei reprezintă creanța la plata majorărilor de întârziere 

(penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale 
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de stat obligatorii. Din suma totală a creanțelor 1672139,9 mii lei, constituie obligațiile 

plătitorilor pentru luna decembrie 2021 a căror termen de achitare este luna ianuarie 

2022.  

Conform datelor totalizate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale (CNAS), la situația 01.01.2022 s-au înregistrat sume de contribuții de asigurări 

sociale de stat obligatorii plătite în avans/în surplus în sumă de 141905,6 mii lei, din 

care 2311,3 mii lei - la plata majorărilor de întârziere (penalitate). 

1.2. Alte venituri (cod 14) 

 „Alte venituri” au fost acumulate în sumă totală de 298281,5 mii lei, cu executarea 

planului stabilit la nivel de 108,0 la sută, sau cu 22077,1 mii lei mai mult. Suma efectivă 

a altor venituri a constituit 313991,5 mii lei. 

Faţă de anul 2020, încasările din alte venituri au fost în creştere cu 77523,4 mii lei sau 

cu 35,1 la sută. Creşterea se datorează sumei încasate din impozitul unic perceput de la 

rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţională de 292724,0 mii lei, care a fost cu 

80815,9 mii lei sau cu 38,1% mai mare faţă de anul precedent. 

Conform Clasificaţiei Bugetare, structura acestei categorii în bugetul asigurărilor sociale 

de stat este reflectată în modul următor: 

Veniturile din proprietate, care reprezintă dobânzile încasate la soldurile mijloacelor 

băneşti la conturile bancare ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost executate în 

sumă de 2426,3 mii lei, cu executarea prevederilor anuale la nivel de 80,9 la sută. 

Veniturile din vânzarea mărfurilor şi serviciilor, care reprezintă mijloacele încasate în 

bugetul asigurărilor sociale de stat conform documentelor executorii privind 

răspunderea subsidiară au fost executate în sumă de 36,8 mii lei, iar suma efectivă a 

constituit 8110,6 mii lei.  

Amenzile şi sancţiunile au fost executate în sumă de 2060,6 mii lei sau 73,6 la sută faţă 

de prevederile anuale, din care 90,6 mii lei - amenzi şi sancţiuni contravenţionale 

încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat şi 1970,0 mii lei – amenzi aferente 

plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Suma efectivă a amenzilor în anul 2021 a 

fost de 4397,9 mii lei. 

Alte venituri şi venituri neidentificate au fost executate în sumă de 293757,8 mii lei sau 

la nivel de 108,6 la sută faţă de planul anual stabilit, iar conform indicatorului efectiv 

acestea au constituit 299056,7 mii lei. Din suma totală executată: 

 1033,8 mii lei au constituit alte venituri încasate în bugetul asigurărilor sociale 

de stat, care includ: pensiile încasate în ordine de regres, venituri din darea în 

locaţiune a încăperilor Casei teritoriale de asigurări sociale din sectorul 

Botanica, sumele comisionului bancar, restituite de către sanatoriile din Ucraina 

pentru transferurile efectuate în valută de către CNAS pentru procurarea 

biletelor de tratament balneosanatorial, conform contractelor încheiate şi alte 

venituri; 
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 292724,0 mii lei – partea impozitului unic (54,7%) perceput de la rezidenţii 

parcurilor pentru tehnologii informaţionale, reglementat în Legea nr. 77/2016 cu 

privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. 

La situaţia de 01.01.2022 suma creanțelor la compartimentul  „Alte venituri” a constituit 

65502,3 mii lei, din care: 

 creanţele la încasarea mijloacelor conform documentelor executorii privind 

răspunderea subsidiară – 9368,1 mii lei; 

 creanţele la încasarea amenzilor aferente plăților la bugetul asigurărilor sociale de 

stat – 28016,2 mii lei; 

 creanţele la partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru 

tehnologii informaţionale – 28067,6 mii lei, care reprezintă obligațiile plătitorilor pentru 

luna decembrie 2021 a căror termen de achitare este luna ianuarie 2022. 

Totodată, suma  „Altor venituri” plătite în avans/în surplus a constituit 6991,4 mii lei, 

din care 6379,4 mii lei constituie plata impozitului unic perceput de la rezidenţii 

parcurilor pentru tehnologii informaţionale. 

2. Transferuri primite în cadrul Bugetului Public Naţional (cod 19) 

Transferurile bugetului de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost aprobate în 

sumă de 10454586,4 mii lei, care ulterior au fost majorate până la 11067966,8 mii lei.  

Reieşind din necesarul de mijloace financiare şi conform cererilor de finanţare, din 

bugetul de stat s-au transferat 10724685,9 mii lei, cu executarea prevederilor anuale la 

nivel de 96,9 la sută. Comparativ cu anul 2020, suma transferurilor bugetului de stat la 

bugetul asigurărilor sociale de stat a fost cu 955283,2 mii lei sau cu 9,8 la sută mai 

mare.  

Ponderea majoră a transferurilor bugetului de stat (73,5%) revine Transferurilor curente 

primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, 

care au fost executate în sumă de 7884643,0 mii lei sau la nivel de 95,8 la sută din 

prevederile anuale, iar comparativ cu anul 2020 - cu 669888,1 mii lei sau cu 9,3 la sută 

mai mult. 

Suma transferurilor cu destinaţie specială include:  

 transferuri pentru plata prestaţiilor de asistenţă socială, care conform legislaţiei 

sunt finanţate din bugetul de stat şi acordate unor categorii de populaţie prin intermediul 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale – 7811352,3 mii lei; 

 transferuri pentru compensarea diferenţei de tarife de asigurări sociale de stat 

obligatorii în sectorul agrar (6%) - 72422,2 mii lei; 

 transferuri pentru compensarea veniturilor ratate ale bugetului asigurărilor sociale 

de stat, în legătură cu scutirea deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul 

Rîbniţa - Tiraspol de plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii – 868,5 

mii lei. 
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Transferurile curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetul 

asigurărilor sociale de stat, destinate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor 

sociale de stat, au fost executate în suma de 2840042,9 mii lei sau la nivel de 100% a  

prevederilor anuale. Mijloacele financiare respective au fost utilizate pentru acoperirea 

insuficienţei de venituri proprii pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi a decalajului 

temporar de casă, reieşind din necesitatea asigurării plăţii prestaţiilor sociale în termenii 

stabiliţi.  
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Figura 3. Dinamica transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea 

deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat în anii 2017-2021, mil. lei  

 

B. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat  

Conform Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2021 (Formularele nr.4 şi nr. 4.1 CNAS), cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de 

stat au fost executate în sumă de 27186835,3 mii lei, cu 442211,4 mii lei mai puţin faţă 

de planul anual prevăzut sau la nivel de 98,4 la sută. Cheltuielile efective au constituit 

27149314,2 mii lei, cu un grad de realizare de 98,3% sau cu 479732,5 mii lei mai puţin 

faţă de nivelul prevăzut. 

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat 

executate au crescut cu 2942481,7 mii lei sau cu 12,1 la sută, iar cele efective – cu 

2848738,7 mii lei sau cu 11,7 la sută. 

În evoluţie pe ultimii cinci ani, cheltuielile efective ale bugetului asigurărilor sociale de 

stat se prezintă în diagrama următoare. 
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Figura 4. Dinamica cheltuielilor efective ale bugetului asigurărilor 

sociale de stat în anii 2017 - 2021

 

În aspectul clasificaţiei economice, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt 

prezentate în următorul tabel: 

Tabelul 4. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 conform 

clasificaţiei economice  

  - mii lei - 

Indicatorii 
Cod 

Eco 

2021 Devieri 

Aprobat Precizat Executat Efectiv 

Ponde

rea în 

suma 

totală 

(%) 

executat faţă de 

precizat 

efectiv faţă de  

precizat 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cheltuieli, 

total 
2+3 25791984.4 27629046.7 27186835.3 27149314,2 100.0 -442211.4 98.4 -479732,5 98.3 

Cheltuieli  2 25768870.4 27606429.9 27172077.5 27134269.3 99.9 -434352.4 98.4 -472160.6 98.3 

Cheltuieli 

de personal 
21 175632.7 176401.3 175391.1 173383.3 0.7 -1010.2 99.4 -3018.0 98.3 

Bunuri şi 

servicii 
22 277549.3 294819.1 235410.4 239812.0 0.9 -59408.7 79.8 -55007.1 81.3 

Prestaţii 

sociale 
27 25310648.5 27129899.6 26756315.5 26716242 98.4 -373584.1 98.6 -413657.6 98.5 

Alte 

cheltuieli 
28 5039.9 5309.9 4960.5 4832 0.0 -349.4 93.4 -477.9 91.0 

Active 

nefinanciare 
3 23114.0 22616.8 14757.8 15044,9 0.1 -7859.0 65.3 -7571,9 66,5 

Mijloace 

fixe 
31 16779.3 16016.8 10922.7 10922.7 74.0 -5094.1 68.2 -5094.1 68.2 

Stocuri de 

materiale 

circulante 

33 5305.8 5369.3 2904.6 3189,3 19.7 -2464.7 54.1 -2180,0 59,4 

Mărfuri 35 1028.9 1230.7 930.5 932.9 6.3 -300.2 75.6 -297.8 75.8 
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Mijloacele aprobate pentru categoria 21 ”Cheltuieli de personal”, au fost utilizate în 

baza actelor normative, ce reglementează salarizarea în sectorul bugetar. Pentru  

cheltuielile de personal au fost prevăzute 176401,3 mii lei, care au fost executate în 

sumă de 175391,1 mii lei, ce constituie 99,4% din suma planificată. Cheltuielile efective 

au constituit 173383,3 mii lei, ceea ce reprezintă 98,3% faţă de planul precizat.  

Datoriile în sumă de 10907,8 mii lei reprezintă suma salariului calculat pentru luna 

decembrie 2021, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de 

asigurări medicale obligatorii, calculate proporţional acestei sume.  

Faţă de anul 2020, suma executată a cheltuielilor de personal a fost în creştere cu 

17396,5 mii lei (11,0%). 

La  capitolul 211 „Remunerarea muncii”, pentru anul 2021 au fost planificate mijloace 

băneşti în sumă de 136149,4 mii lei, cheltuielile fiind executate în perioada de gestiune 

în sumă de 135472,6 mii lei, ceea ce constituie 99,5% faţă de planul anual. 

„Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii” (capitolul 212 ) au fost executate în 

sumă de 39918,5 mii lei, proporţional cheltuielilor pentru remunerarea muncii. 

Salarizarea personalului CNAS pe parcursul anului 2021 a fost efectuată în condiţiile 

Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Salariul 

mediu pe o unitate de personal al CNAS în anul 2021 a constituit 10288,10 lei, 

comparativ cu 10034,58 lei – în anul 2020. 

Pe parcursul anului 2021 a continuat să crească volumul de lucru pe care îl execută 

angajaţii instituţiei, urmare a creşterii volumului mijloacelor bugetare gestionate de 

către CNAS, a multiplelor modificări în cadrul normativ de domeniu, a perfecţionării şi 

modificării proceselor realizate de CNAS, implementării proceselor noi şi nivelului  

fluctuaţiei personalului.  

Cheltuielile pentru categoria 22 „Bunuri şi servicii” au fost aprobate în sumă de 

277549,3 mii lei, cu o precizare ulterioară până la 294819,1 mii lei. Cheltuielile 

executate au constituit 235410,4 mii lei sau la nivel de 79,8%, iar cheltuielile efective – 

239812,0 mii lei, ceea ce reprezintă 81,3% din prevederile anuale. 

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile executate pentru Bunuri şi servicii au fost mai 

mari cu 5112,9 mii lei sau cu 2,2 la sută.  

La cheltuielile pentru bunuri şi servicii se referă: serviciile energetice şi comunale; 

serviciile informaţionale şi de telecominicaţii; servicii de locaţiune; servicii de transport; 

servicii de reparaţii curente; formarea profesională; deplasări de  serviciu; serviciile 

poştale şi servicii de distribuire a drepturilor sociale şi pentru taxa de comision la 

sumele eliberate în numerar şi alte servicii (servicii de pază, de protocol, editoriale, 

neatribuite altor alineate, etc). 

Executarea acestui alineat în partea ce ţine de  cheltuielile destinate întreținerii CNAS și 

a sistemelor informaționale ale CNAS, a fost influenţată de următorii factori: 

- instituirea stărilor de urgență în sănătate publică, inclusiv stările de carantină 

anunțate în unele localități ale ţării, care au influenţat deplasările de serviciu, 
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accesul în blocurile administrative, întreprinderea măsurilor întru neadmiterea 

răspândirii infecției COVID-19, etc; 

- incertitudinea dinamicii de răspândire a infecției și de determinare a necesităților 

de resurse financiare sau de bunuri speciale și sanitare şi necesitatea prioritizării 

de inițiere a achizițiilor în anul de gestiune, fapt ce a condus la optimizarea 

cheltuielilor aferente asigurării activității CNAS; 

- revizuirea de către CNAS a oportunităţii realizării achizițiilor prin reexaminarea 

Planurilor de achiziție, stabilirea priorităților și a posibilității de renunțare la 

inițierea unor proceduri, care nu ar afecta asigurarea continuității prestării 

serviciilor către beneficiarii și participanții la sistemul public de asigurări sociale, 

urmare a indicației Guvernului RM nr.01-06-6915 din 20.09.2021. 

Cheltuielile pentru servicii energetice şi comunale, planificate în volum de 8291,0 mii 

lei, au fost executate în sumă de 5921,2 mii lei sau la nivel de 71,4% şi cheltuieli 

efective - 5974,9 mii lei sau la nivel de 72,1%. Executarea cheltuielilor s-a efectuat 

conform contractelor încheiate pentru prestarea serviciilor comunale, deservire şi 

întreţinere a încăperilor în regim normal de lucru, locaţiune şi paza acestora,  ținând 

cont de noile tarife (micşorate), aprobate pentru serviciile de furnizare şi distribuţie a 

energiei electrice ş.a. Totodată, la serviciile energetice și comunale, prin acțiunile de 

utilizare economică şi eficientă a acestora şi de organizare a activității specialiștilor de 

la distanță (on-line) s-a impus impactul de micșorare a necesităților, cu obținerea unei 

economii în sumă de 2369,8 mii lei.  

Pentru serviciile informaționale și de telecomunicații au fost executate cheltuieli în 

sumă de 8287,8 mii lei sau 72,7% şi cheltuieli efective – 8416,5 mii lei sau la nivel de 

73,8% din prevederile anuale. Nivelul executării parțiale a fost dependent de frecvența 

solicitărilor și a lucrărilor realizate de facto de către prestatorii de servicii în domeniul 

tehnologiilor informaționale pentru suportul sistemului informațional “Protecția 

Socială” în contextul mentenanţei, fixării, analizei, înlăturării erorilor/defectelor și 

consultanței și de faptul că unele servicii de suport au fost preluate de către specialiștii 

din subdiviziunile IT ale CNAS. 

La articolul formarea profesională, prin acțiunile de organizare în exclusivitate a 

instruirii specialiștilor de la distanță (on-line) s-a obținut o economie în sumă de 921,2 

mii lei. 

Cheltuielile pentru serviciile de protocol și deplasări peste hotare și în interiorul țării, 

cu impunerea restricțiilor anti-COVID au fost diminuate considerabil cu circa 799,4 mii 

lei. 

La articolul servicii neatribuite altor aliniate, intensitatea redusă în exploatarea 

imobilelor, dar și restricționarea prezenței personalului de deservire și a specialiștilor 

CNAS a condiționat diminuarea necesităților de servicii preconizate în valoare de circa 

2486,3 mii lei, neexecutarea articolului este condiționată şi de cumularea și reflectarea 

garanțiilor de bună execuție a contractelor cu scadență după finalizarea executării 

obligațiilor contractuale, majoritatea fiind cu termenul limită a lunii decembrie. 
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Cheltuielile pentru serviciile poştale şi servicii de distribuire a drepturilor sociale  

(alineatul 222980) au fost executate în sumă de 183376,8 mii lei (96,5% faţă de plan) şi 

pentru cheltuielile pentru taxa de comision la sumele eliberate în  numerar (aliniatul 

222970) - în sumă de 26472,6 mii lei (39,1% faţă de plan), care sunt dependente de 

sumele distribuite ale prestaţiilor sociale. Volumul total al acestor cheltuieli a constituit 

în anul 2021 circa 89,1 la sută din suma totală pe categorie (cod 22). 

Pentru categoria 27 „Prestaţiile sociale”  au fost aprobate mijloace financiare iniţial în 

volum de 25310648,5 mii lei, iar pe parcursul anului, au fost precizate până la 

27129899,6 mii lei.  

Cheltuielile executate au constituit suma de 26756315,5 mii lei, cu 373584,1 mii lei mai 

puţin faţă de prevederile anuale sau la nivel de 98,6%, iar cheltuielile efective -  

26716242,0 mii lei, sau 98,5% din planul stabilit. Comparativ cu anul 2020, cheltuielile 

executate au crescut cu 2918481,9 mii lei sau cu 12,2%. 

Cheltuielile destinate prestaţiilor sociale au constituit partea esenţială (98,4%) din suma 

totală a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, executate în anul 2021 şi 

includ 3 componente: prestaţiile de asigurări sociale (cod 271); prestaţiile de asistenţă 

socială (cod 272)  şi prestaţii sociale ale angajatorilor (cod 273), care sunt descrise 

detaliat pe parcursul Raportului.  

Pentru categoria 28 „Alte cheltuieli” au fost aprobate mijloace financiare iniţial în 

volum de 5039,9 mii lei, ulterior, fiind precizate cu suma de 5309,9 mii lei, iar 

cheltuielile executate au constituit 4960,5 mii lei sau 93,4% faţă de planul precizat. 

Cheltuielile efective au constituit 4832,0 mii lei sau la nivel de 91,0% din prevederile 

anuale. 

Pentru cotizaţiile de membru în Asociaţia Internaţională a Fondurilor de Pensii şi 

Asigurări Sociale şi Asociaţiei Internaţionale de Asigurări Sociale, conform condiţiilor 

stabilite de către aceste organizaţii au fost executate cheltuieli în sumă de 973,6 mii lei 

(76,2%). 

Pentru despăgubiri civile au fost executate cheltuieli în sumă de 154,1 mii lei. 

Pe parcursul anului 2021 pentru acțiunile de judecată în instanțe în urma contestărilor 

depuse de beneficiarii prestațiilor sociale au fost efectuate următoarele cheltuieli: 

- prejudiciu moral în sumă totală de 7,0 mii lei, achitat pentru 3 Hotărâri judecătorești, 

- onorariu  executorilor judecătorești  în sumă de 4,0 mii lei, achitat pentru 1 Hotărâre 

judecătorească, 

- cheltuieli de executare în sumă de 2,7 mii lei, achitat pentru 3 Hotărâri judecătorești, 

- cheltuieli legate de asistență juridică în suma de 140,4 mii lei conform a 37 de 

Hotărâri judecătorești. 

Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice au fost executate în sumă de 

3832,8 mii lei sau 95,1%.  
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Pentru categoria 31 „Mijloace fixe” au fost aprobate iniţial mijloace financiare în sumă 

de 16779,3 mii lei, care au fost precizate până la 16016,8 mii lei. Cheltuielile executate 

şi efective au constituit suma de 10922,7 mii lei sau la nivel de 68,2% din prevederile 

anuale. Executarea detaliată pe alineate a planului stabilit pentru „Mijloace fixe”se 

prezintă după cum urmează. 

Pentru procurarea mașinilor și utilajelor au fost executate cheltuieli în sumă de 5016,0 

mii lei sau 70,1% din planul precizat. Neexecutarea în sumă de 2139,2 mii lei a rezultat 

din necesitatea implementării  prevederilor indicației Guvernului RM nr.01-06-6915 din 

20.09.2021, cu revizuirea oportunităților realizării achizițiilor ce țin de diverse articole 

de mobilă și de inventar ingineresc ale sistemelor de încălzire și a sistemelor de 

asigurare cu electricitate. 

Pentru reparațiile capitale a mijloacelor de transport au fost preconizate mijloace 

bugetare în sumă de 97,9 mii lei pentru reparația capitală a transportului auto, urmare a 

exploatării acestuia cu termen de peste 10 ani. Situaţia epidemiologică creată în ţară, cu 

stabilirea interdicțiilor la deplasări, a condiţionat revizuirea priorităților de cheltuieli şi 

decăderea necesității de utilizare urgentă a acestor mijloace. 

Pentru procurarea activelor nemateriale au fost prevăzute mijloace financiare în sumă 

de 6890,0 mii lei. Cheltuielile executate şi cele efective au constituit 4604,4 mii lei sau 

la nivel de 66,8% faţă de prevederile anuale. Nivelul executării parțiale a fost dependent 

de numărul și complexitatea soluțiilor de dezvoltare a sistemului informațional 

„Protecția Socială” realizate de către prestatorii de servicii în domeniul tehnologiilor 

informaționale în contextul punerii în aplicare a modificărilor cadrului normativ și 

îmbunătățirii  esențiale a funcționării business – proceselor.  

Cheltuielile aferente investiţiilor capitale în active, clădiri în curs de execuţie au fost 

aprobate în sumă de 500,0 mii lei pentru blocul administrativ al subdiviziunii structurale 

CTAS Botanica, necesare pentru inițierea proiectului de trasare a unei rețele exterioare 

de evacuare a apelor reziduale (canalizare). 

Pe parcursul anului, însă, urmare apariţiei unor probleme în alimentarea sediului CTAS 

Ciocana cu energie electrică, cu impact asupra procesului funcţional de deservire a 

beneficiarilor, au fost întreprinse acţiuni privind iniţierea proiectului de trasare a unei 

rețele exterioare de alimentare cu energie electrică cu presupunerea utilizării mijloacelor 

preconizate de la articolul investiții. 

În procesul demarării lucrărilor propuse pentru proiectarea reţelei, reieșind din situația 

epidemiologică COVID-19, a fost stopartă activitatea operatorului economic, fapt ce nu 

a permis inițierea procedurii de achiziție a lucrărilor respective. Astfel, s-au creat 

condiţii de imposibiliate a utilizării cheltuielilor preconizate. 

Pentru categoria 33 „Stocuri de materiale circulante” au fost prevăzute 5369,3 mii lei şi 

executate în anul de gestiune 2904,6 mii lei sau la nivel de 54,1%. Cheltuielile efective 

au constituit 3189,3 mii lei sau la nivel de 59,4% din prevederile anuale. 

Nivelul scăzut al executării cheltuielilor date este condiţionat de: optimizarea 

necesităților în corelare cu numărul personalului antrenat în serviciu cu prezența fizică; 
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de desemnarea ofertelor optime în rezultatul desfășurării procedurilor publice de 

achiziție; de executarea cheltuielilor conform contractelor încheiate pentru prestarea 

serviciilor, ținând cont de necesitățile strict necesare menținerii în funcțiune a 

echipamentului IT. 

Pentru cheltuielile atribuite la categoria 35 „Mărfuri”, au fost prevăzute mijloace 

financiare  în sumă de 1230,7 mii lei şi executate în sumă de 930,5 mii lei sau la nivel 

de 75,6%, iar cheltuielile efective au constituit 932,9 mii lei sau la nivel de 75,8% din 

prevederile anuale. Nivelul executării a fost influenţat de revizuirea oportunității 

realizării achizițiilor, urmare a indicației Guvernului RM nr.01-06-6915 din 20.09.2021. 

1. Prestaţii sociale (cod 27) 

Prestaţiile sociale structurate conform clasificaţiei bugetare se prezintă în următorul 

tabel.  

Tabelul 5. Cheltuielile destinate plăţii prestaţiilor sociale în anul 2021 

mii lei- 

Denumirea cheltuielilor 
Cod 

Eco 

Anul 2021 

Plan 

aprobat 

Plan 

precizat 

Cheltuieli 

executate 

Cheltuieli 

efective 

Ponderea 

în suma 

totală  

(%) 

Devieri cheltuieli 

executate faţă de 

plan precizat 

(+/-) (%) 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

PRESTATII SOCIALE 27 25310648.5 27129899.6 26756315.5 26716242.0 100.0 -373584.1 98.6 

Prestaţii de asigurări 

sociale 
271 

18184343.3 19048423.2 18970996.0 18933198.6 70.9 -77427.2 99.6 

Pensii de asigurări sociale 2711 15048490.7 15765682.6 15731218.8 15690745.7 82.9 -34463.8 99.8 

Indemnizaţii de asigurări 

sociale 
2712 

3105014.6 3251802.1 3217938.6 3217681.8 17.0 -33863.5 99.0 

Alte prestaţii de asigurări 

sociale 
2719 

30838.0 30938.5 21838.6 24771.1 0.1 -9099.9 70.6 

Prestaţii de asistenţă 

socială 
272 

7122492.7 8078032.5 7782565.3 7780138.6 29.1 -295467.2 96.3 

Pensii de asistenţă socială 2721 1628906.9 1674901.2 1667284.1 1666430.5 21.4 -7617.1 99.5 

Indemnizaţii de asistenţă 

socială 
2723 

759474.7 779601.1 702697.0 707230 9.0 -76904.1 90.1 

Alocaţii 2724 1041164 1251100.7 1231915.6 1229090.5 15.8 -19185.1 98.5 

Compensaţii  2725 70276.7 70989.4 68467 68387.9 0.9 -2522.4 96.4 

Ajutoare băneşti 2726 1124097.5 1352718.7 1237445.2 1234993.7 15.9 -115273.5 91.5 

Alte prestaţii de asistenţă 

socială  
2729 

2498572.9 2948721.4 2874756.4 2874006 36.8 -73965.0 97.5 

Prestaţii sociale ale 

angajatorilor 
273 

3812.5 3443.9 2754.2 2904.8 0.0 -689.7 80.0 

Indemnizaţii la încetarea 

acţiunii contractului de 

muncă 

2732 

3110.6 2342.0 1670.8 1891.5 60.7 -671.2 71.3 

Indemnizații pentru 

incapacitatea temporară de 

muncă achitate din 

mijloacele financiare ale 

angajatorului 

2735 

701.9 1101.9 1083.4 1013.3 39.3 -18.5 98.3 
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Nivelul executării cheltuielilor pentru prestaţiile sociale a fost influenţat de dinamica 

numărului beneficiarilor şi a mărimilor medii ale prestaţiilor sociale, urmare a 

implementării măsurilor noi de politici aprobate în bugetul anual, cît și de modificările 

operate pe parcursul anului bugetar în actele normative de domeniu cu impact asupra 

bugetului aprobat. 

Dinamica numărului beneficiarilor de prestaţii sociale pe parcursul perioadei de 

gestiune este reflectată în Raportul privind îndeplinirea planului de contingente, 

beneficiarii plăţilor şi mărimea acestora din bugetul asigurărilor sociale de stat la 

situaţia din 01 ianuarie 2022 (Formularul nr.5 CNAS). 

1.1. Prestaţii de asigurări sociale (cod 271) 

În suma cheltuielilor totale destinate pentru plata „Prestaţiilor sociale”, 70,9% 

constituie cheltuielile pentru plata prestaţiilor de asigurări sociale, finanţate din 

resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat.  

Pentru cheltuielile aferente prestaţiilor de asigurări sociale în anul 2021 au fost aprobate 

iniţial mijloace financiare în sumă de 18184343,3 mii lei, care pe parcursul anului au 

fost majorate cu 864079,9 mii lei sau pînă la 19048423,2 mii lei.  

Cheltuielile executate în anul de gestiune au constituit 18970996,0 mii lei, cu o 

executare a prevederilor anuale la nivel de 99,6 la sută sau cu 77427,2 mii lei mai puţin, 

iar conform cheltuielilor efective - cu 115224,6 mii lei mai puţin. 

Structura cheltuielilor destinate prestaţiilor de asigurări sociale pentru anul 2021 se 

prezintă în diagrama ce urmează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensii de asigurări 
sociale; 15731218.8; 

82.9%

Indemnizaţii de 
asigurări sociale; 

3217938.6; 17.0%

Alte prestaţii de 
asigurări sociale; 

21838.6; 0.1%

Figura 5. Structura cheltuielilor executate în anul 2021 pentru 

prestațiile de asigurări sociale 
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Datele din diagramă demonstrează, că ponderea majoră de 82,9% în cheltuielile pentru 

prestaţiile de asigurări sociale o deţin cheltuielile pentru plata pensiilor de asigurări 

sociale.  

1.1.1. Pensii de asigurări sociale (cod 2711) 

Pentru plata pensiilor de asigurări sociale de stat, în anul 2021 au fost aprobate 

mijloace financiare în sumă de 15048490,7 mii lei, care au fost precizate pînă la 

15765682,6 mii lei.  

Cheltuielile efective au constituit 15690745,7 mii lei, cu executarea planului precizat la 

nivel de 99,5 la sută sau cu 74936,9 mii lei mai puţin, iar conform cheltuielilor 

executate – cu 34463,8 mii lei mai puţin sau la nivel de 99,8%.  

Tabelul 6. Dinamica cheltuielilor efective destinate plăţii pensiilor de asigurări 

sociale în anii 2020-2021 

                                                                                                                                                                         - mii lei - 

Denumirea cheltuielilor 

Anul 2020 

cheltuieli 

efective 

Anul 2021 

Efectiv 2021  

faţă de efectiv 

2020 

Efectiv 2021 faţă 

de precizat 2021 

Planul  

aprobat 

Planul  

precizat 

Cheltuieli 

efective 
(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pensii de asigurări 

sociale, total 14153841.2 15048490.7 15765682.6 15690745.7 1536904.5 110.9 -74936.9 99.5 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru limită de 

vîrstă 11486942.2 12364987.5 13100373.9 13060220.5 1573278.3 113.7 -40153.4 99.7 

Asigurarea dreptului la 

pensie anticipată pentru 

limită de vîrstă 136210.5 113885.7 43888.6 43437.4 -92773.1 31.9 -451.2 99.0 

Asigurarea dreptului la 

pensie de dizabilitate 1999572.8 2055547.6 2046723.5 2020786.6 21213.8 101.1 -25936.9 98.7 

Asigurarea dreptului la 

pensie de urmaş 180722.4 179930.4 223351.1 222936.4 42214.0 123.4 -414.7 99.8 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru vechime în 

muncă 652.5 619.1 638.6 578.3 -74.2 88.6 -60.3 90.6 

Asigurarea dreptului la 

pensie unor categorii de 

angajaţi din aviaţia civilă 59727.7 59814.5 62764.5 62053.3 2325.6 103.9 -711.2 98.9 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru deputaţi 13278.9 13176.0 12917.3 12775.9 -503.0 96.2 -141.4 98.9 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru membrii 

Guvernului 4160.4 3927.8 3286.9 3200.3 -960.1 76.9 -86.6 97.4 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru funcţionari 

publici 181186.6 171727.2 175708.0 173225.6 -7961.0 95.6 -2482.4 98.6 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru aleşi locali 19795.2 19256.8 17811.8 17537.9 -2257.3 88.6 -273.9 98.5 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru 

coloboratori vamali 261.7 282.2 289.1 207.2 -54.5 79.2 -81.9 71.7 
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Denumirea cheltuielilor 

Anul 2020 

cheltuieli 

efective 

Anul 2021 

Efectiv 2021  

faţă de efectiv 

2020 

Efectiv 2021 faţă 

de precizat 2021 

Planul  

aprobat 

Planul  

precizat 

Cheltuieli 

efective 
(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru procurori 24687.1 20311.0 24773.4 24102.3 -584.8 97.6 -671.1 97.3 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru judecători 39167.8 37201.9 45300.8 42289.5 3121.7 108 -3011.3 93.4 

Asigurarea dreptului la 

pensie unor categorii de 

angajați din domeniul 

culturii 315.9 335.0 367.1 367.0 51.1 116.2 -0.1 100.0 

Asigurarea dreptului la 

pensie persoanelor care 

se află la întreţinerea 

deplină a statului 7159.5 7488.0 7488.0 7027.5 -132.0 98.2 -460.5 93.9 
 

Evoluţia cheltuielilor pentru plata pensiilor de asigurări sociale, a numărului 

beneficiarilor şi mărimilor medii ale pensiilor pe anii 2017-2021 este reflectată în 

diagrama ce urmează. 
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Figura 6. Dinamica cheltuielilor efective pentru plata pensiilor de asigurări 

sociale, a numărului de beneficiari şi a mărimilor medii a pensiilor

pe anii 2017-2021
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În comparaţie cu anul 2020, cheltuielile efective pentru plata pensiilor de asigurări 

sociale de stat au fost mai mari cu 1536904,5 mii lei sau cu 10,9 la sută. Creşterea 

cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat a avut loc urmare a 

măsurilor, prevăzute de legislația în domeniul pensiilor publice și implementate pe 

parcursul anului 2021: 

- indexarea pensiilor de 2 ori pe an: la 1 aprilie 2021 cu 3,89% - coieficient 

determinat reieşind din media creşterii anuale a indicilor preţurilor de consum pentru 

ultimii 3 ani şi la 1 octombrie 2021 – cu 3,86% - coieficient determinat reieşind din rata 

inflaţiei înregistrată în primul semestru al anului în curs;  

- efectuarea următoarei etape de reexaminare a pensiilor pentru limită de vîrstă 

pentru pensionarii care au activat după realizarea dreptului la pensie şi au acumulat un 

stagiu de cotizare mai mare de 7 ani (în cazul stabilirii dreptului la pensie după 

01.01.1999). 

Totodată, la 1 octombrie 2021 a fost majorat cuantumul pensiei minime pentru limită de 

vîrstă pînă la 2000 lei, care a influenţat creşterea mărimii medii totale a pensiilor. În 

acest exerciţiu, bugetul de stat a intervenit cu finanţarea diferenţei dintre pensia minimă 

şi cea calculată. 

Tabelul 7. Dinamica contingentului beneficiarilor de pensii de asigurări sociale 

de stat şi pensiilor medii în anii 2020 – 2021 

Denumirea 

cheltuielilor 

Numărul beneficiarilor (persoane) Mărimea medie a pensiei (lei) 

01.01. 

2021 

01.01. 

2022 

Creştere/ 

descreştere, 

+/- 

01.01.2022 

comparativ 

cu 

01.01.2021 

01.01. 

2021 

01.01. 

2022 

Creştere/ 

descreştere, 

+/- 

01.01.2022 

comparativ 

cu 

01.01.2021 

Creştere/ 

descreştere, 

% 

01.01.2022 

comparativ 

cu 

01.01.2021 

A 1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL 662475 651156   1981.6 2453.93   
Asigurarea dreptului la 

pensie pentru limită de 

vîrstă 522821 520927 -1894 2067.55 2595.31 527.76 125.53 
Asigurarea dreptului la 

pensie anticipată pentru 

limită de vîrstă 2105 1343 -762 2855.11 2959.55 104.44 103.66 
Asigurarea dreptului la 

pensie de dizabilitate 119015 110856 -8159 1516.40 1736.91 220.51 114.54 
Asigurarea dreptului la 

pensie de urmaş 10988 11424 436 1518.69 1848.46 329.77 121.71 
Asigurarea dreptului la 

pensie pentru vechime 

în muncă 50 32 -18 1006.49 1118.38 111.89 111.12 
Asigurarea dreptului la 

pensie unor categorii de 

angajaţi din aviaţia 

civilă 523 476 -47 9949.19 10946.02 996.83 110.02 
Asigurarea dreptului la 

pensie pentru deputaţi 190 170 -20 5755.12 6304.89 549.77 109.55 
Asigurarea dreptului la 

pensie pentru membrii 

Guvernului 42 33 -9 7440.96 7802.66 361.7 104.86 
Asigurarea dreptului la 

pensie pentru 5652 4916 -736 2707.01 3033.36 326.35 112.06 
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Denumirea 

cheltuielilor 

Numărul beneficiarilor (persoane) Mărimea medie a pensiei (lei) 

01.01. 

2021 

01.01. 

2022 

Creştere/ 

descreştere, 

+/- 

01.01.2022 

comparativ 

cu 

01.01.2021 

01.01. 

2021 

01.01. 

2022 

Creştere/ 

descreştere, 

+/- 

01.01.2022 

comparativ 

cu 

01.01.2021 

Creştere/ 

descreştere, 

% 

01.01.2022 

comparativ 

cu 

01.01.2021 

A 1 2 3 4 5 6 7 

funcţionari publici 

Asigurarea dreptului la 

pensie pentru aleşi 

locali 539 444 -95 3032.12 3262.33 230.21 107.59 
Asigurarea dreptului la 

pensie pentru 

coloboratori vamali 6 5 -1 3091.26 3384.62 293.36 109.49 
Asigurarea dreptului la 

pensie pentru procurori 231 226 -5 8900.33 9183.93 283.6 103.19 
Asigurarea dreptului la 

pensie pentru judecători 281 271 -10 10434.18 11891.07 1456.89 113.96 
Asigurarea dreptului la 

pensie unor categorii de 

angajați din domeniul 

culturii 32 33 1 867.78 971.67 103.89 111.97 

Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă 

Cheltuielile destinate pensiilor pentru limită de vîrstă deţin ponderea majoră în 

cheltuielile efective totale pentru pensiile de asigurări sociale – circa 83,2%. 

Pentru plata pensiilor pentru limită de vîrstă au fost prevăzute iniţial mijloace în sumă 

de 12364987,5 mii lei, care a fost precizată prin majorare până la 13100373,9 mii lei, iar 

cheltuielile efective au constituit 13060220,5 mii lei, cu o executare de 99,7 la sută a 

prevederilor anuale.  

Numărul beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă la data de 1 ianuarie 2022 a 

constituit 520927 persoane – cu 1894 persoane mai puţin faţă de 1 ianuarie 2021, 

urmare a creşterii treptate a vârstei de pensionare şi a stagiului de cotizare. Pensia medie 

totală pentru limită de vârstă la situaţia de 01.01.2022 a constituit 2595,31 lei, cu 25,5% 

în creştere faţă de 01.01.2021. Creşterea se datorează indexării pensiilor, următoarei 

etape de reexaminare a pensiilor şi majorării pensiei minime pînă la 2000 lei.  

În comparaţie cu anul 2020, cheltuielile anuale au fost mai mari cu 1573278,3 mii lei 

sau cu 13,7 la sută. 

Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vîrstă 

Pentru plata pensiilor anticipate pentru limită de vîrstă au fost aprobate mijloace 

financiare în sumă de 113885,7 mii lei, care au fost precizate prin micşorare până la 

43888,6 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 43437,4 mii lei, cu o executare de 

99,0 la sută a prevederilor anuale şi cu o descreştere cu 92773,1 mii lei sau 68,1 la sută 

faţă de anul 2020. 

Numărul beneficiarilor de pensii anticipată pentru limită de vârstă a descrescut cu 762 

persoane şi la data de 01.01.2022 a constituit 1343 persoane, iar pensia medie a  fost de 

2959,55 lei, cu 3,7% în creştere faţă de 01.01.2021.  
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Acordarea dreptului la pensie de dizabilitate 

Pentru plata acestui tip de pensie au fost prevăzute iniţial mijloace financiare în sumă de 

2055547,6 mii lei, care au fost precizate prin micșorare până la 2046723,5 mii lei, 

urmare a descreşterii numărului de beneficiari. Cheltuielile efective au fost executate în 

sumă de 2020786,6 mii lei sau la nivel de 98,7 la sută din prevederile anuale şi cu o 

creştere cu 21213,8 mii lei (1,1%) comparativ cu anul 2020.  

Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a constituit 110856 persoane – cu 

8159 persoane mai puţin faţă de 1 ianuarie 2021. Pensia medie de dizabilitate la data de 

01.01.2022 a fost de 1736,91 lei, în creștere cu 14,5% comparativ cu anul 2020, urmare 

a indexării pensiilor şi majorării pensiei minime pînă la 2000 lei.  

Asigurarea dreptului la pensie de urmaş 

Cheltuielile pentru plata pensiei de urmaş au fost prevăzute iniţial în sumă de 179930,4 

mii lei, care a fost precizată prin majorare pînă la 223351,1 mii lei. Cheltuielile efective 

au constituit 222936,4 mii lei sau 99,8 la sută faţă de plan. 

Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a constituit 11424 persoane, cu 436 

persoane mai mult comparativ cu 1 ianuarie 2021. Pensia medie la situaţia de 

01.01.2022 a constituit 1848,46 lei sau cu 21,7 la sută mai mare faţă de anul 2020, 

creștere influienţată de indexarea pensiilor şi majorarea pensiei minime pînă la 2000 lei. 

În comparaţie cu anul 2020, cheltuielile anuale au fost mai mari cu 42214,0 mii lei  sau 

cu 23,4 la sută.  

Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă 

Cheltuielile destinate plăţii pensiilor pentru vechime în muncă au fost aprobate în sumă 

de 619,1 mii lei, care a fost precizată până la 638,6 mii lei. Cheltuielile efective au 

constituit 578,3 mii lei, cu o executare a planului stabilit la nivel de 90,6 la sută şi cu 

74,2 mii lei sau cu 11,4 la sută mai mici faţă de anul 2020 . 

Numărul beneficiarilor a descrescut cu 18 persoane şi a constituit la situaţia de 

01.01.2022 32 de persoane, iar pensia medie – 1118,38 lei sau cu 11,1 la sută mai mare 

faţă de anul 2020. 

Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă 

Pentru plata pensiilor unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă au fost aprobate 

mijloace financiare în sumă de 59814,5 mii lei, care a fost precizată în sumă de 62764,5 

mii lei. Cheltuielile efective au constituit 62053,3 mii lei, cu o executare a planului de 

98,9%. Comparativ cu anul 2020 cheltuielile au fost mai mari cu 2325,6 mii lei sau 3,9 

la sută. 

Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a fost 476 persoane – cu 47 persoane 

mai puţin faţă de 1 ianuarie 2021, iar pensia medie la sfîrşitul anului a constituit 

10946,02 lei sau cu 10,0 la sută mai mare faţă de anul 2020. 

Pensii pentru unele categorii de cetăţeni 
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Numărul beneficiarilor şi cheltuielile pentru pensiile pentru deputaţi, membrii 

Guvernului, funcţionari publici şi aleşi locali sunt în descreştere, începând cu 

01.01.2017, urmare a unificării condițiilor de stabilire a pensiilor. 

Asigurarea dreptului la pensie pentru deputaţi 

Cheltuielile efective pentru plata părţii pensiilor deputaţilor finanțate din resursele 

generale ale bugetului asigurărilor sociale au constituit 12775,9 mii lei, cu o executare 

de 98,9 la sută a planului stabilit în sumă de 12917,3 mii lei. 

Numărul beneficiarilor, la sfârșitul anului 2021, a fost de 170 persoane, în descreștere 

cu 20 persoane comparativ cu anul precedent, iar partea pensiei medii, plătită din 

bugetul asigurărilor sociale de stat a constituit 6304,89 lei. 

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile au fost mai mici cu 503,0 mii lei sau cu 3,8 la sută. 

Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului 

Din suma prevăzută pentru plata părţii pensiilor membrilor Guvernului, plătită din 

resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzute în sumă de 3286,9 

mii lei, cheltuielile efective au constituit 3200,3 mii lei, cu o executare a planului stabilit 

de  97,4 la sută.  

Numărul beneficiarilor la 1 ianuarie 2022 a fost de 33 de persoane, cu 9 beneficiari mai 

puțin faţă de 1 ianuarie 2021, iar mărimea medie a părţii pensiei achitate din bugetul 

asigurărilor sociale de stat – 7802,66 lei.  

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile au descrescut cu 960,1 mii lei sau 23,1 la sută. 

Asigurarea dreptului la pensie pentru funcţionarii publici 

Pentru achitarea părţii pensiilor funcţionarilor publici, plătită din resursele generale ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat, a fost prevăzută iniţial suma de 171727,2 mii lei, 

care a fost precizată prin majorare până la 175708,0 mii lei.  

Cheltuielile efective au constituit 173225,6 mii lei, cu o executare la nivel de 98,6% a 

planului stabilit. Numărul beneficiarilor la 1 ianuarie 2022 a constituit 4916 persoane - 

cu 736 beneficiari mai puțin faţă de 1 ianuarie 2021. Mărimea medie a părţii pensiei 

achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat la data de 1 ianuarie 2022 a fost de  

3033,36 lei.  

Cheltuielile au descrescut comparativ cu anul 2020 cu 7961,0 mii lei sau cu 4,4 la sută.  

Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii locali 

Cheltuielile efective pentru achitarea părţii pensiilor aleşilor locali, plătită din resursele 

generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, au constituit 17537,9 mii lei, cu o 

executare a planului de 98,5 la sută. Numărul beneficiarilor la 1 ianuarie 2022 a fost 444 

persoane - cu 95 beneficiari mai puțini faţă de 1 ianuarie 2021. Mărimea medie a părţii 

pensiei achitate din bugetul asigurărilor sociale, la sfârşitul anului, a constituit 3262,33 

lei.  

Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratori vamali 
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Cheltuielile efective pentru plata parţială a pensiilor colaboratorilor vamali au constituit 

207,2 mii lei, cu o executare la nivel 71,7% a planului stabilit şi cu 54,5 mii lei sau 20,8 

la sută în descreştere faţă de anul 2020. Au fost calculate pensii pentru 5 persoane – cu 1 

persoană mai puțin față anul precedent, iar mărimea medie lunară a părţii pensiei 

achitate din bugetul asigurărilor sociale, la data de 1 ianuarie 2022, a constituit 3384,62 

lei.  

Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori 

Pentru achitarea părţii pensiei şi indemnizaţiei viagere procurorilor, achitată din 

resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, au fost prevăzute iniţial 

mijloace financiare în sumă de 20311,0 mii lei, precizate ulterior până la 24773,4 mii 

lei.  

Cheltuielile efective au constituit 24102,3 mii lei, cu o executare la nivel de 97,3% a 

planului stabilit. Numărul beneficiarilor la 1 ianuarie 2022 a fost de 226 persoane, cu 5 

beneficiari mai puţini faţă de anul 2020, iar mărimea medie a plăţii achitate din bugetul 

asigurărilor sociale de stat a constituit 9183,93 lei.  

Cheltuielile au fost cu 584,8 mii lei sau cu 2,4 la sută mai mici comparativ cu anul 2020.  

Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători 

Pentru achitarea părţii pensiei şi indemnizaţiei viagere judecătorilor din resursele 

generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, au fost prevăzute iniţial mijloace 

financiare în sumă de 37201,9 mii lei, care au fost precizate prin majorare până la 

45300,8 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 42289,5 mii lei, cu o executare la 

nivel de 93,4% a planului stabilit. 

Numărul beneficiarilor la 1 ianuarie 2022 a constituit 271 de persoane - cu 10 

beneficiari mai puţini faţă de 1 ianuarie 2021. Mărimea medie a părţii pensiei achitate 

din bugetul asigurărilor sociale, la 1 ianuarie 2022, a constituit 11891,07 lei sau cu 

1456,89 lei (14,0%) mai mult faţă de mărimea medie înregistrată la data de 01.01.2021.  

În comparaţie cu anul 2020, cheltuielile au crescut cu 3121,7 mii lei sau cu 8,0%.  

Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din domeniul culturii 

Cheltuielile efective pentru plata părţii pensiilor unor categorii de angajaţi din domeniul 

culturii, din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 

367,0 mii lei, cu executarea planului stabilit de 100%. Comparativ cu anul 2020 

cheltuielile efective au fost mai mari cu 51,1 mii lei sau cu 16,2 la sută. 

Acestea au fost destinate pentru 33 de persoane cu mărimea medie lunară a părţii 

pensiei achitate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de 971,67 lei.  

Pentru asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreţinerea deplină a 

statului au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 7488,0 mii lei. Cheltuielile 

efective au fost executate la nivel de 93,9 la sută şi au constituit 7027,5 mii lei. Nivelul 

executării cheltuielilor planificate este influenţat de circuitul pe parcursul anului a 
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beneficiarilor de pensii, care locuiesc în azilurile (internatele, centrele) pentru persoane 

în vârstă şi persoane cu dizabilităţi. 

1.1.2. Indemnizaţii de asigurări sociale (cod 2712) 

Cheltuielile destinate pentru plata indemnizaţiilor de asigurări sociale au fost aprobate 

în sumă de 3105014,6 mii lei, care în urma modificărilor operate în Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, au fost majorate până la 3251802,1 mii lei. 

Cheltuielile executate au constituit 3217938,6 mii lei,  iar cele efective - 3217681,8 mii 

lei, cu executarea indicatorului anual stabilit la nivel de 99,0 la sută sau cu 34120,3 mii 

lei mai puţin.  

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile efective au fost mai mari cu 564491,1 lei sau cu 

21,3 la sută, iar cheltuielile executate - cu 569398,4 mii lei sau 21,5 la sută.  

Tabelul 8. Dinamica cheltuielilor efective destinate plăţii indemnizaţiilor de 

asigurări sociale din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în 

anii 2020-2021 

- mii lei - 

Indicatorii 

Anul 

2020  

efectiv 

2021 Efectiv 2021 faţă de: 

Plan 

aprobat 

Plan 

precizat 

Cheltuieli 

efective 

precizat 2021 efectiv 2020 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Indemnizaţii de 

asigurări sociale  2653190.7 3105014.6 3251802.1 3217681.8 -34120.3 99.0 564491.1 121.3 

Susţinerea financiară 

a familiei ca 

persoană asigurată 

pentru îngrijirea 

copilului până la 

împlinirea vîrstei de 

3 ani 1211634.4 1455405.4 1468561.8 1462427.9 -6133.9 99.6 250793.5 120.7 

Acordarea dreptului 

la indemnizaţie 

pentru incapacitate 

temporară de muncă  

cauzată de un 

accident de muncă 

sau de o boală 

profesională 1006.1 3154.9 3154.9 2657.0 -497.9 84.2 1650.9 264.1 

Asigurarea dreptului 

la indemnizaţie 

pentru incapacitate 

temporară de muncă  

cauzată de boli 

obișnuite sau de 

accidente nelegate de 

muncă 745443.7 854977.4 984838.3 975331.3 -9507.0 99.0 229887.6 130.8 

Asigurarea dreptului 

la indemnizaţie de 

maternitate 562049.3 618342.2 630594.6 626174.4 -4420.2 99.3 64125.1 111.4 
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Indicatorii 

Anul 

2020  

efectiv 

2021 Efectiv 2021 faţă de: 

Plan 

aprobat 

Plan 

precizat 

Cheltuieli 

efective 

precizat 2021 efectiv 2020 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Asigurarea dreptului 

la indemnizaţie 

paternală tatălui 

asigurat  20842.3 25294.5 24419.6 24265.4 -154.2 99.4 3423.1 116.4 

Asigurarea dreptului 

la indemnizație de 

dizabilitate ca 

urmare a unui 

accident de muncă 

sau boală 

profesională 8404.3 8440.0 8701.1 8524.2 -176.9 98.0 119.9 101.4 

Asigurarea dreptului 

la indemnizaţie de 

deces ca urmare a 

unui accident de 

muncă sau a unei 

boli profesionale 358.5 700.2 378.0 229.6 -148.4 60.7 -128.9 64 

Asigurarea dreptului 

la ajutor de deces 

pensionarului din 

sistemul public de 

asigurări sociale 32312.5 33573.1 38661.0 38518.7 -142.3 99.6 6206.2 119.2 

Asigurarea dreptului 

la ajutor de deces 

persoanelor asigurate 4306.5 4045.8 6484.1 5890.5 -593.6 90.8 1584.0 136.8 

Asigurarea dreptului 

la ajutor de deces 

șomerului 2.2 1.1 1.1   -1.1 0.0 -2.2 0 

Asigurarea dreptului 

la prestații de șomaj 58612.1 79130.9 59024.5 46872.8 -12151.7 79.4 -11739.3 80,0 

Asigurarea dreptului 

la indemnizaţie în 

cazul decesului 

unuia dintre soţi 8218.8 21949.1 26983.1 26790 -193.1 99.3 18571.2 326.0 
 

Asupra nivelului de executare a cheltuielilor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor de 

asigurări sociale au influenţat dinamica numărului beneficiarilor şi a mărimilor medii 

ale prestaţiilor. 

Tabelul 9. Dinamica numărului beneficiarilor şi mărimilor medii a indemnizaţiilor 

de asigurări sociale în anii 2020-2021 

 

Indicatorii 

Numărul beneficiarilor (persoane) Mărimea medie a indemnizaţiei (lei) 

01.01.2021 01.01.2022 
Creştere/ 

descreştere 
01.01.2021 01.01.2022 

Creştere/ 

descreştere 

A 1 2 3 4 5 6 

Indemnizaţii de asigurări 

sociale           
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Indicatorii 

Numărul beneficiarilor (persoane) Mărimea medie a indemnizaţiei (lei) 

01.01.2021 01.01.2022 
Creştere/ 

descreştere 
01.01.2021 01.01.2022 

Creştere/ 

descreştere 

A 1 2 3 4 5 6 

Susţinerea financiară a familiei 

ca persoană asigurată pentru 

îngrijirea copilului până la 

împlinirea vîrstei de 3 ani 50250 49925 -325 2277.68 2551.22 273.54 

Acordarea dreptului la 

indemnizaţie pentru 

incapacitate temporară de 

muncă  cauzată de un accident 

de muncă sau de o boală 

profesională 219 343 124 8642.38 9944.64 1302.26 

Asigurarea dreptului la 

indemnizaţie pentru 

incapacitate temporară de 

muncă  cauzată de boli 

obișnuite sau de accidente 

nelegate de muncă 221306 253636 32330 3429.24 3851.08 421.84 

Asigurarea dreptului la 

indemnizaţie de maternitate 19337 18949 -388 29211.06 33149.77 3938.71 

Asigurarea dreptului la 

indemnizaţie paternală tatălui 

asigurat  4276 4608 332 4947.13 5309.11 361.98 

Asigurarea dreptului la 

indemnizație de dizabilitate ca 

urmare a unui accident de 

muncă sau boală profesională 308 305 -3 2187.30 2331.21 143.91 

Asigurarea dreptului la 

indemnizaţie de deces ca 

urmare a unui accident de 

muncă sau a unei boli 

profesionale 8 6 -2 39660.66 38263.38 -1397.28 

Asigurarea dreptului la ajutor 

de deces pensionarului din 

sistemul public de asigurări 

sociale 29974 34344 4370 1100.00 1100.00 0.00 

Asigurarea dreptului la ajutor 

de deces persoanelor asigurate 4051 5199 1148 1100.00 1100.00 0.00 

Asigurarea dreptului la ajutor 

de deces șomerului 2   -2 1100.00 1100.00 0.00 

Ajutor de şomaj 2860 1683 -1177 1582.36 1884.05 301.69 

Asigurarea dreptului la 

indemnizaţie în cazul decesului 

unuia dintre soţi 775 1413 638 1748.31 1955.84 207.53 

 

Susţinerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului până 

la împlinirea vârstei de 3 ani 

Pentru plata acestui tip de indemnizaţie au fost aprobate iniţial mijloace financiare în 

sumă de 1455405,4 mii lei, care ulterior au fost precizate prin majorare până la 

1468561,8 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 1462427,9 mii lei, cu o executare a 

prevederilor anuale la nivel de 99,6%. 
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Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a constituit 49925 persoane, în 

descreştere cu 325 persoane faţă de 1 ianuarie  2021. Mărimea medie a indemnizaţiei a 

fost de  2551,22 lei şi a crescut cu 273,54 lei (12,0%) comparativ cu 1 ianuarie 2021.  

Conform cadrulului normativ, beneficiarii au avut  dreptul de a alege una din 2 opţiuni: 

să beneficieze pe parcursul a 3 ani de indemnizaţie în cuantum de 30% din venitul 

mediu lunar asigurat al beneficiarului, dar nu mai puţin de 740 lei lunar pentru fiecare 

copil sau pe parcursul a 2 ani, din care:  în I an – indemnizaţia în cuantum de 60% din 

baza de calcul, iar II an – 30%. 

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile efective au crescut cu 250793,5 mii lei sau cu 20,7 

la sută, fapt influenţat de creşterea mărimii medii a indemnizaţiei, urmare a majorării 

cuantumului indemnizaţiei minime cu 100 lei (de la 640 lei la 740 lei) precum şi 

creşterii bazei individuale de calcul a indemnizaţiei. 

În diagrama ce urmează este reflectată dinamica cheltuielilor bugetului asigurărilor 

sociale de stat destinate pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani, persoanelor 

asigurate. 
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Figura 7. Dinamica cheltuielilor efective destinate susţinerii persoanelor asigurate 

pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani în anii 2017-2021

Susţinerea persoanelor asigurate pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani

 

Acordarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă  cauzată 

de un accident de muncă sau de o boală profesională 

Pentru plata acestei indemnizaţii au fost planificate mijloace financiare în sumă de 

3154,9 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 2657,0 mii lei, cu o executare a 

planului la nivel de 84,2 la sută. De indemnizaţie au beneficiat 343 de persoane - cu 124 

persoane mai multe decât în anul 2020, iar mărimea medie a indemnizaţiei la situaţia de 
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01.01.2022 a fost cu 1302,26 lei (15,1%) mai mare comparativ cu anul precedent şi a 

constituit 9944,64 lei.  

Cheltuielile efective în anul de raportare au crescut cu 1650,9 mii lei sau 164,1% faţă de 

anul 2020. 

Asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă  cauzată 

de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă 

Mijloacele financiare pentru plata acestui tip de indemnizaţie au fost aprobate în buget  

în sumă de 854977,4 mii lei, ulterior fiind precizate pînă la 984838,3 mii lei. 

Cheltuielile efective au constituit 975331,3 mii lei sau cu o executare la nivel de 99,0% 

a planului anual.  

Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a fost de 253636 persoane, cu 32330 

persoane (14,6%) mai mult față de anul 2020, iar  mărimea medie a indemnizaţiei la 

situaţia de 01.01.2022 a constituit 3851,08 lei şi a fost mai mare cu 421,84 lei (12,3%) 

comparativ cu anul precedent. 

Cheltuielile efective în anul de gestiune faţă de anul 2020 au crescut cu 229887,6 mii lei 

sau 30,8%, în rezultatul creşterii numărului de beneficiari și a mărimii medii a 

indemnizaţiei, urmare a creșterii bazei de calcul a indemnizației și a duratei medii de 

incapacitate temporară de muncă a unui beneficiar (23,9 zile, comparativ cu 22,7 zile în 

anul 2020).  

Asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate 

Cheltuielile pentru plata acestor indemnizaţii au fost prevăzute iniţial în sumă de 

618342,2 mii lei, care au fost precizate până la 630594,6 mii lei. Cheltuielile efective au 

constituit 626174,4 mii lei, cu o executare de 99,3 la sută a prevederilor anuale.  

Numărul beneficiarilor a fost de 18949 persoane – cu 388 beneficiari mai puţin faţă de 

anul 2020. Mărimea medie a indemnizaţiei la data de 1 ianuarie 2022 a constituit 

33149,77 lei şi a crescut cu 3938,71 lei (13,5%) comparativ cu 1 ianuarie 2021. 

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile efective au crescut cu 64125,1 mii lei sau cu 

11,4%, factorul influent fiind creşterea mărimii medii a indemnizaţiei. 

În diagrama ce urmează este reflectată dinamica numărului beneficiarilor, mărimii 

medii a indemnizaţiei şi a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 

susţinerea familiei în caz de maternitate în ultimii cinci ani. 
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Figura 8. Dinamica cheltuielilor efective pentru susţinerea familiei în caz de 

maternitate, a numărului de beneficiari şi a mărimilor medii a indemnizaţiilor în 

anii 2017-2021

Numărul beneficiarilor

(persoane)

Mărimea medie

(lei)

Suma cheltuielilor efective

( mii lei)

 

Asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat  

Cheltuielile pentru plata acestor indemnizaţii au fost prevăzute iniţial în sumă de 

25294,5 mii lei, care ulterior au fost precizate până la 24419,6 mii lei. Cheltuielile 

efective au constituit 24265,4 mii lei, cu o executare de 99,4 la sută a prevederilor 

anuale.  

De indemnizaţie paternală au beneficiat 4608 persoane – cu 332 beneficiari mai mulţi 

faţă de anul 2020, iar mărimea medie a indemnizaţiei la situaţia de 01.01.2022 a 

constituit 5309,11 lei, cu 361,98 lei (7,3%) mai mare comparativ cu anul precedent. 

Cheltuielile efective au crescut faţă de anul precedent cu 3423,1 mii lei sau cu 16,4%, 

influenţate atît de creşterea numărului beneficiarilor cît şi a mărimii medii a 

indemnizaţiei. 

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

muncă sau boală profesională 

Pentru plata indemnizaţiei respective au fost prevăzute iniţial mijloace financiare în 

sumă de 8440,0 mii lei, iar ulterior au fost precizate până la 8701,1 mii lei. Cheltuielile 

efective au constituit 8524,2 mii lei, cu o executare de 98,0% a indicatorului precizat.  

Numărul beneficiarilor, înregistrat la situaţia de 1 ianuarie 2022 a fost de 305 persoane, 

iar mărimea medie - de 2331,21 lei. Comparativ cu anul 2020, cheltuielile au crescut cu 

119,9 mii lei (1,4%). Factorul creşterii cheltuielilor a constituit indexarea mărimii medii 

a indemnizaţiei: la 1 aprilie cu 3,89% şi la 1 octombrie – cu 3,86%. 
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Asigurarea dreptului la indemnizaţie de deces ca urmare a unui accident de muncă sau 

a unei boli profesionale  

Pentru plata acestei indemnizaţii au fost prevăzute 378,0 mii lei. Cheltuielile efective 

pentru plata indemnizaţiei date au constituit 229,6 mii lei sau la nivel de 60,7 la sută faţă 

de plan. 

Indemnizaţia respectivă a fost acordată pentru 6 persoane, iar mărimea medie la situaţia 

de 01.01.2022 a constituit 38263,38 lei. 

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile au descrescut cu 128,9 mii lei sau cu 36,0 la sută, 

urmare a unui număr mai mic de beneficiari, precum şi a mărimii medii mai mici a 

indemnizaţiei, care depinde de baza individuală de calcul şi de numărul şi categoria de 

urmaşi.  

Asigurarea dreptului la ajutor de deces 

Cuantumul ajutorului de deces, acordat conform Legii nr.289/2004 privind 

indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări 

sociale, în anul 2021 a fost stabilit în mărime de 1100 lei. 

Cheltuielile efective s-au constituit din: 

- Asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul public de 

asigurări sociale – 38518,7 mii lei, cu o executare a planului la nivel de 99,6 la 

sută; 

- Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanelor asigurate - 5890,5 mii lei, cu o 

executare a planului la nivel de 90,8 la sută; 

Asigurarea dreptului la prestații de șomaj  

Pentru plata ajutorului de şomaj au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 79130,9 

mii lei, care ulterior au fost micșorate până la 59024,5 mii lei. Necesitatea operării 

modificărilor propuse a fost dictată de descreşterea numărului persoanelor care 

întruneau condiţiile pentru a beneficia de ajutor de şomaj.  

Cheltuielile efective au constituit 46872,8 mii lei sau 79,4 la sută din cheltuielile 

precizate. Pe parcursul anului 2021 au beneficiat de ajutor de șomaj 6286 de persoane, 

cu 1794 persoane mai puține comparativ cu numărul beneficiarilor pe parcursul anului 

2020.  

Descreşterea numărului beneficiarilor a influenţat micşorarea cheltuielilor efective 

comparativ cu anul 2020 cu 11739,3 mii lei sau cu 20%. 

Dinamica cheltuielilor pentru plata prestaţiilor de şomaj în anii 2017-2021 este 

reflectată în diagrama ce urmează. 
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Asigurarea dreptului la indemnizaţie în cazul decesului unuia dintre soţi 

Pentru plata indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soți au fost prevăzute iniţial 

cheltuieli în sumă de 21949,1 mii lei, care ulterior au fost precizate până 26983,1 mii 

lei. Cheltuielile efective au constituit  26790,0 mii lei, cu o executare a planului la nivel 

de 99,3 la sută. De indemnizaţie au beneficiat 1413 persoane, iar mărimea medie a 

indemnizaţiei a constituit 1955,84 lei.  

Comparativ cu cheltuielile efective ale anului 2020, cheltuielile au crescut cu 18571,2 

mii lei. Creșterea a fost influenţată atît de majorarea numărului de beneficiari cu 638 

persoane, cît şi de creșterea mărimii medii a indemnizaţiei cu 207,53 lei. 

1.1.3. Alte prestaţii de asigurări sociale (2719) 

Acest articol de cheltuieli include cheltuieli pentru tratamentul  balneo-sanatorial a 

persoanelor asigurate și susţinerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau 

deces, survenită în urma unui accident de muncă prin capitalizarea plăților periodice. 

Cheltuielile destinate pentru plata altor prestații de asigurări sociale au fost prevăzute  

30938,5 mii lei. Planul precizat a fost executat în sumă de 21838,6 mii lei  sau 70,6% 

din indicatorul prevăzut. Cheltuielile efective au constituit 24771,1 mii lei sau la nivel 

de 80,1 la sută faţă de plan. 

Asigurarea dreptului la tratament  balneo-sanatorial a persoanelor asigurate 

Pentru procurarea biletelor de tratament balneo-sanatorial, persoanelor asigurate  

pentru anul 2021 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 30000,0 mii lei. 
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Biletele pentru reabilitare medicală a persoanelor asigurate  sunt procurate de Casa 

Naţională de Asigurări Sociale conform cerinţelor Legii nr.131/2015 privind achiziţiile 

publice.  

În anul 2021 pentru organizarea tratamentului persoanelor asigurate în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin 

tratament balneo-sanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.290 din 19.04.2010, 

au fost achiziţionate 5272 bilete în sumă de 29999,6 mii lei. Preţul mediu al unui bilet 

de tratament a constituit 5674,12 lei.                                               

Conform condiţiilor stipulate în contractele încheiate între CNAS şi staţiunile 

balneosanatoriale, în perioada raportată au fost transferate către instituţiile 

balneosanatoriale mijloace financiare în sumă de 20910,2 mii lei. 

Conform Regulamentului, biletele se trec la cheltuieli, doar după prezentarea de către 

beneficiari a bonului – retur (cuponului detaşabil) al biletului. Astfel, în anul 2021 au 

fost acceptate spre casare 4202 bilete, cheltuielile efective constituind suma de  23842,7 

mii lei.  

Susţinerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces, survenită în urma 

unui accident de muncă prin capitalizarea plăților periodice a fost prevăzută în sumă de 

938,5 mii lei, cheltuielile efective au constituit 928,4 mii lei, cu o executare a planului la 

nivel de 98,9 la sută. Mijloacele respective au fost destinate pentru indexarea la 1 aprilie 

cu 3,89% şi 1 octombrie cu 3,86% a plăţilor lunare capitalizate beneficiarilor care în 

urma unui accident de muncă au suferit din vina întreprinderii lichidate. Numărul 

beneficiarilor la situaţia de 01.01.2022 a fost de 63 de persoane.  

1.2. Prestaţii de asistenţă socială (cod 272) 

Din cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru „Prestaţiile 

sociale” (categoria 27), cheltuielile pentru plata prestaţiilor de asistenţă socială, care 

conform legislaţiei sunt finanţate din transferurile bugetului de stat cu destinaţie 

specială, în anul 2021 au constituit 29,1%.  

Pentru cheltuielile aferente prestaţiilor de asistenţă socială în anul 2021 au fost aprobate 

mijloace financiare în sumă de 7122492,7 mii lei, care în urma modificărilor operate în 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020, au fost majorate  

pâna la 8078032,5 mii lei.  

Cheltuielile efective în anul de gestiune au constituit 7780138,6 mii lei, cu o executare a 

prevederilor anuale la nivel de 96,3 la sută sau cu 297893,9 mii lei mai puţin, iar 

conform cheltuielilor executate – cu 295467,2 mii lei mai puţin (96,3%).  

Tabelul 10. Cheltuielile destinate prestaţiilor de asistenţă socială  

în anii 2020-2021 
- mii lei- 

Denumirea 

cheltuielilor 

Cod  

Eco 
Anul 2020  

efectiv 

2021 Efectiv 2021 faţă de: 

Planul  Planul  Cheltuieli Cheltuieli 
precizat 2021 efectiv 2020 
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aprobat precizat executate efective 
(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prestaţii de 

asistenţă 

socială 272 7076726.9 7122492.7 8078032.5 7782565.3 7780138.6 -297893.9 96.3 703411.7 109.9 

Pensii de 

asistenţă 

socială  2721 1570953.9 1628906.9 1674901.2 1667284.1 1666430.5 -8470.7 99.5 95476.6 106.1 

Indemnizaţii de 

asistenţă 

socială  2723 602807.4 759474.7 779601.1 702697.0 707230.0 -72371.1 90.7 104422.6 117.3 

Alocaţii 
2724 940385.2 1041164.0 1251100.7 1231915.6 1229090.5 -22010.2 98.2 288705.3 130.7 

Compensaţii 
2725 64548.0 70276.7 70989.4 68467 68387.9 -2601.5 96.3 3839.9 105.9 

Ajutoare 

băneşti 2726 1191397.9 1124097.5 1352718.7 1237445.2 1234993.7 -117725.0 91.3 43595.8 103.7 

Alte prestaţii de 

asistenţă 

socială  2729 2706634.5 2498572.9 2948721.4 2874756.4 2874006.0 -74715.4 97.5 167371.5 106.2 

Structura cheltuielilor pentru prestaţii de asistenţă socială, efectuate în anul 2021 din 

mijloacele bugetului de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat  se 

prezintă în diagrama ce urmează. 

 

 
  

Datele din diagramă denotă, că în anul 2021 în structura cheltuielilor pentru prestaţii de 

asistenţă socială ponderea principală – 37,0 la sută i-a revenit articolului 2729 „Alte 

prestaţii de asistenţă socială”, după care urmează articolul 2721 „Pensii de asistenţă 

socială” cu 21,4 la sută şi articolul 2726  „Ajutoare băneşti” cu 15,9 la sută.  
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1.2.1. Pensii de asistenţă socială (cod 2721) 

Pentru plata pensiilor de asistenţă socială au fost aprobate iniţial mijloace financiare în 

sumă de 1628906,9 mii lei, care au fost precizate până la 1674901,2 mii lei. Cheltuielile 

efective au constituit 1666430,5 mii lei sau la nivel de 99,5%. 

Faţă de anul 2020 cheltuielile efective au fost în creştere cu 95476,6 mii lei sau cu 6,1 la 

sută. Creşterea cheltuielilor s-a datorat, în cea mai mare parte, indexării cuantumurilor 

pensiilor de 2 ori pe an: la 1 aprilie 2021 cu 3,89% şi la 1 octombrie 2020– cu 3,86%. 

Tabelul 11. Dinamica cheltuielilor destinate plăţii pensiilor de asistenţă socială în 

anii 2020-2021 
- mii lei- 

Indicatorii 

Anul 

2020  

efectiv 

2021 Efectiv 2021 faţă de: 

Aprobat Precizat Executat Efectiv 
precizat 2021 efectiv 2020 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pensii de 

asistenţă socială 1570953.9 1628906.9 1674901.2 1667284.1 1666430.5 -8470.7 99.5 95476.6 106.1 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie de 

dizabilitate 

pensionarilor din 

rîndul militarilor 

şi a persoanelor 

din corpul de 

comanda şi din 

trupele organilor 

afacerilor interne 42950.2 44245.7 45641.3 43834.1 43807.4 -1833.9 96.0 857.2 102.0 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie pentru 

vechime în 

muncă 

pensionarilor din 

rîndul militarilor 

şi a persoanelor 

din corpul de 

comandă şi din 

trupele  organilor 

afacerilor interne 1194461.0 1229932.4 1269171.8 1268978.9 1268566.6 -605.2 100.0 74105.6 106.2 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie de urmaş 

pensionarilor din 

rîndul militarilor 

ş a persoanelor 

din corpul de 

comandă şi din 

trupele organilor 

afacerilor interne 40128.1 69050.9 59534.3 58800.8 58665.9 -868.4 98.5 18537.8 146.2 

Asigurarea cu 

pensii militarilor 

în termen şi 

familiilor 

acestora 15452.0 15527.4 16534.6 16107.2 16078.0 -456.6 97.2 626.0 104.1 
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Asigurarea cu 

pensii a 

cetățenilor care 

au participat la 

lichidarea 

urmărilor avariei 

de la C.A.E. 

Cernobîl și 

familiilor 

acestora 78351.8 78989.8 80995.2 80479.8 80423.4 -571.8 99.3 2071.6 102.6 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie  pentru 

deputați 6318.0 6327.1 6215.6 6056.9 6053.3 -162.3 97.4 -264.7 95.8 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie  pentru 

membrii 

Guvernului 1546.4 1458.6 1247.7 1199.1 1186.6 -61.1 95.1 -359.8 76.7 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie  pentru 

funcţionari 

publici 114439.5 110817.3 115968.0 115527.6 115419.3 -548.7 99.5 979.8 100.9 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie  pentru 

aleşii locali 10606.6 10466.0 9985.0 9557.3 9528.0 -457.0 95.4 -1078.6 89.8 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie  pentru 

colaboratorii 

vamali 33.5 37.0 27.7 28.1 28.1 0.4 101.4 -5.4 83.9 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie  pentru 

procurori 27449.6 24601.5 26175.6 26230.9 26229.7 54.1 100.2 -1219.9 95.6 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie  pentru 

judecători 38983.0 37201.9 43127.0 40201.2 40162.0 -2965.0 93.1 1179.0 103.0 

Asigurarea 

dreptului la 

pensie unor 

categorii de 

angajaţi din 

domeniul culturii 234.2 251.3 277.4 282.2 282.2 4.8 101.7 48.0 120.5 

Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din rîndul militarilor şi a 

persoanelor din corpul de comanda şi din trupele organelor afacerilor interne  

Pentru plata acestui tip de pensie au fost prevăzute iniţial mijloace financiare în sumă de 

44245,7 mii lei, care ulterior au fost precizate până la 45641,3 mii lei. Cheltuielile 

efective au constituit 43807,4 mii lei sau 96,0 la sută din cele prevăzute. Numărul 

beneficiarilor, la data de 1 ianuarie 2022, a constituit 883 persoane, iar mărimea medie a 

pensiei – 4191,69 lei. 

Faţă de anul 2020 cheltuielile au fost în creştere cu 2,0 la sută sau cu 857,2 mii lei, 

urmare a indexărilor. 
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Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă pensionarilor din rîndul 

militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele  organelor afacerilor 

interne  

Pentru plata acestui tip de pensie, au fost prevăzute iniţial mijloace financiare în sumă 

de 1229932,4 mii lei, care ulterior au fost precizate până la 1269171,8 mii lei. 

Cheltuielile efective au constituit 1268566,6 mii lei sau 100,0% din plan. Numărul 

beneficiarilor, la data de 1 ianuarie 2022, a constituit 19136 persoane, iar mărimea 

medie a pensiei – 5697,86 lei. 

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile efective au crescut cu 74105,6 mii lei sau cu 6,2 

la sută. Creşterea cheltuielilor a fost determinată de creşterea mărimii medii a pensiei cu 

427,75 lei (108,1%), datorită indexării pensiilor de 2 ori pe an. 

Asigurarea dreptului la pensie de urmaş pensionarilor din rîndul militarilor şi a 

persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne  

Pentru plata acestui tip de pensie au fost prevăzute iniţial mijloace financiare în sumă de 

69050,9 mii lei, care ulterior au fost precizate până la 59534,3 mii lei. Cheltuielile 

efective au constituit 58665,9 mii lei sau 98,5 la sută faţă de cele prevăzute.  

Numărul beneficiarilor la 1 ianuarie 2022 a fost de 1474 persoane, iar mărimea medie a 

pensiei la sfârşitul anului a constituit 3554,27 lei.  

Faţă de anul 2020 cheltuielile efective au crescut cu 18537,8 mii lei sau cu 46,2 la sută. 

Majorarea cheltuielilor faţă de anul precedent se datorează creşterii numărului de 

beneficiari cu 120 de persoane, precum şi a mărimii medii a pensiei cu 1123,40 lei, 

urmare a modificării, începînd cu 01.01.2021 a cadrului normativ privind modul de 

determinare a cuantumului pensiei şi a indexărilor ulterioare a pensiilor. 

Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor acestora 

Pentru achitarea pensiilor militarilor în termen şi membrilor familiilor lor au fost 

aprobate mijloace financiare în sumă de 15527,4 mii lei, care au fost precizate până la 

16534,6 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 16078,0 mii lei sau 97,2 la sută faţă 

de planul stabilit. Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a fost de 710 

persoane, iar mărimea medie a pensiei – 1897,13 lei. 

Faţă de anul 2020 cheltuielile efective au crescut cu 626,0 mii lei sau cu 4,1%, datorită 

creşterii mărimii medii a pensiei cu 142,40 lei, în rezultatul  indexărilor.  

Asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de 

la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora  

Pentru plata pensiilor au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 78989,8 mii lei şi 

precizate până la 80995,2 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 80423,4 mii lei, cu o 

executare a planului stabilit la nivel de 99,3%. Faţă de anul 2020 cheltuielile au fost în 

creştere cu 2071,6 mii lei (2,6%). 

Numărul beneficiarilor, la data de 1 ianuarie 2022, a fost de 1589 persoane, iar mărimea 

medie a pensiei – 4314,49 lei, în creştere cu 329,88 lei faţă de 1 ianuarie 2021.   
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Asigurarea dreptului la pensie  pentru deputați  

În scopul achitării părţii pensiei pentru deputaţi, plătită din mijloacele bugetului de stat, 

au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 6215,6 mii lei. Cheltuielile efective au 

constituit 6053,3 mii lei sau la nivel de 97,4% din planul stabilit, cauza neexecutării 

fiind numărul mai mic al beneficiarilor cu 25 persoane. Numărul beneficiarilor la data 

de 1 ianuarie 2022 a fost de 170 persoane, iar partea pensiei medii, plătită din bugetul de 

stat – 2944,70 lei.  

Faţă de anul 2020 cheltuielile au descrescut cu 264,7 mii lei (4,2%), urmare a  

descreşterii numărului beneficiarilor cu 20 persoane. 

 Asigurarea dreptului la pensie  pentru membrii Guvernului 

Pentru partea pensiei, achitată din mijloacele bugetului de stat, membrilor Guvernului 

au fost planificate 1247,7 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 1186,6 mii lei sau la 

nivel de 95,1 la sută faţă de planul stabilit. Nivelul executării a fost influenţat de 

numărul mai mic al beneficiarilor cu 11 persoane faţă de cel prognozat (44 persoane). 

Numărul beneficiarilor, la 1 ianuarie 2022 a fost de 33 persoane, iar mărimea medie a 

pensiei achitate din bugetul de stat – 3223,25 lei. 

Comparativ cu cheltuielile efective ale anului 2020, acestea au descrescut cu 359,8 mii 

lei (23,3%), urmare a descreşterii numărului de beneficiari cu 9 persoane. 

Asigurarea dreptului la pensie  pentru funcţionari publici  

Pentru achitarea părţii pensiei pentru funcţionarii publici, plătită din mijloacele 

bugetului de stat, iniţial au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 110817,3 mii 

lei, care au fost precizate până la 115968,0 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 

115419,3 mii lei sau 99,5 la sută faţă de plan. Numărul beneficiarilor, la 1 ianuarie 2022 

a fost de 4916 beneficiari, mărimea medie a pensiei – 1999,93 lei, cu o creştere faţă de 

anul precedent cu 321,66 lei.  

Cheltuielile efective pentru plata acestui tip de pensie au fost mai mari comparativ cu 

anul 2020 cu 979,8 mii lei (0,9%). Majorarea cheltuielilor este generată de creşterea 

mărimii medii a pensiei, urmare a indexării.  

Asigurarea dreptului la pensie  pentru aleşii locali  

Cheltuielile prevăzute în sumă de 9985,0 mii lei au fost executate la nivel de 95,4 la 

sută. Nivelul executării a fost influenţat de numărul mai mic al beneficiarilor cu 105 

persoane faţă de cel prognozat (549 persoane). Cheltuielile efective au constituit 9528,0 

mii lei. Numărul beneficiarilor, la data de 01.01.2022, a fost de 444 persoane – cu 95 

persoane mai puţin faţă de 01.01.2021, iar mărimea medie a fost de  1715,62 lei.  

Cheltuielile efective pentru plata acestui tip de pensie au fost mai mici comparativ cu 

anul 2020 cu 1078,6 mii lei (10,2%).  

Asigurarea dreptului la pensie  pentru colaboratorii vamali  

Pentru plata părţii pensiilor plătită din mijloacele bugetului de stat,  au fost prevăzute 

cheltuieli în sumă de 27,7 mii lei, cheltuielile efective au constituit 28,1 mii lei. 
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Numărul beneficiarilor, la data de 1 ianuarie 2022, a constituit 5 persoane, iar mărimea 

medie lunară a părţii pensiei achitate din bugetul de stat – 463,03 lei.  

Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori  

Pentru achitarea părţii pensiei şi indemnizaţiei viagere pentru procurori, plătită din 

mijloacele bugetului de stat, au fost prevăzute iniţial mijloace financiare în sumă de 

24601,5 mii lei, care ulterior au fost precizate până la 26175,6 mii lei. Cheltuielile 

efective au constituit 26229,7 mii lei sau cu o executare de 100,2%. Numărul 

beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a fost de 226 persoane sau cu 5 beneficiari mai 

puţini faţă de anul 2020, iar mărimea medie lunară a părţii pensiei achitate din bugetul 

de stat – 8842,27 lei, cu o creştere faţă de 1 ianuarie 2021 cu 345,02 lei sau 4,1%.  

Cheltuielile efective pentru plata acestui tip de pensie au fost mai mici comparativ cu 

anul 2020 cu 1219,9 mii lei sau cu 4,4 la sută.  

Asigurarea dreptului la pensie  pentru judecători  

Pentru achitarea părţii pensiei pentru judecători, plătite din mijloacele bugetului de stat, 

au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 37201,9 mii lei, care au fost precizate 

până la 43127,0 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 40162,0 mii lei sau cu o 

executare de 93,1%. Numărul beneficiarilor, la 01.01.2022, a constituit 271 persoane 

sau cu 10 beneficiari mai puţini faţă de 01.01.2021, iar mărimea medie lunară – 

11200,76 lei, cu o creştere cu 766,58 lei sau 7,3%.  

Cheltuielile efective pentru plata acestui tip de pensie au fost mai mari comparativ cu 

anul 2020 cu 1179,0 mii lei sau cu 3,0 la sută. Majorarea cheltuielilor faţă de anul 

precedent se datorează creşterii mărimii medii a pensiei.  

Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din domeniul culturii  

Întru achitarea pensiilor unor categorii de angajaţi din domeniul culturii, au fost 

prevăzute mijloace financiare în sumă de 277,4 mii lei, care au fost executate la nivel de 

101,7 la sută. Numărul beneficiarilor, la 1 ianuarie 2022, a fost de 33 persoane, iar 

mărimea medie a pensiei – 752,81 lei. 

Cheltuielile efective în anul 2021 sunt în creştere faţă de anul 2020 cu 48,0 mii lei sau 

cu 20,5 la sută. 

1.2.2. Indemnizaţii de asistenţă socială (cod 2723)   

Pentru plata indemnizaţiilor de asistenţă socială au fost aprobate mijloace financiare în 

sumă de 759474,7 mii lei, care au fost precizate până la 779601,1 mii lei.  

Cheltuielile efective pentru plata indemnizaţiilor au constituit 707230,0 mii lei sau 90,7 

la sută din suma planificată. Cheltuielile executate au constituit 702697,0 mii lei, sau 

90,1% din indicatorul precizat.  

Faţă de anul 2020 cheltuielile efective au crescut cu 104422,6 mii lei sau cu 17,3 la sută.  

Tabelul 12. Dinamica cheltuielilor destinate indemnizaţiilor de asistenţă 

socială în anii 2020-2021 
     - mii lei - 
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Indicatorii 

Anul 

2020  

efectiv 

2021 Efectiv 2021 faţă de: 

Aprobat Precizat Executat Efectiv 
precizat 2021 efectiv 2020 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Indemnizaţii de asistenţă 

socială 602807.4 759474.7 779601.1 702697.0 707230.0 -72371.1 90.7 104422.6 117.3 

Susținerea financiară a 

familiei la nașterea 

copilului 286780.2 342841.5 342841.5 331711.0 333562.3 -9279.2 97.3 46782.1 116.3 

Susţinerea financiară a 

familiei pentru îngrijirea 

copilului cu vârsta de 

până la 2 ani, ca persoană 

neasigurată 293954.6 377915.0 358883.2 338751.1 341840.8 -17042.4 95.3 47886.2 116.3 

Susţinerea financiară a 

familiei pentru creşterea 

până la vîrsta de 3 ani a 

copiilor gemeni sau a mai 

mulţi copii născuţi dintr-o 

singură sarcină 11856.6 17819.9 17819.9 13357.4 13410.7 -4409.2 75.3 1554.1 113.1 

Susţinere financiară în caz 

de deces a pensionarilor 

din rîndul militarilor şi a 

persoanelor din corpul de 

comandă şi din trupele 

organilor de afacerilor 

interne 2537.4 1583.5 4449.9 3888.6 3707.3 -742.6 83.3 1169.9 146.1 

Acordarea dreptului la 

indemnizație viageră 

sportivilor de performanţă 

care s-au retras din 

activitatea de sport 6357.4 6280.9 7844.6 7757.6 7668.7 -175.9 97.8 1311.3 120.6 

Asigurarea dreptului la 

indemnizaţii urmaşilor 

personalului medical 

decedat în lupta cu 

COVID-19 1321.2 13033.9 13091.4 7231.3 7040.2 -6051.2 53.8 5719 532.9 

Protecţia socială a 

angajaţilor cu copii în 

cazul suspendării 

procesului educaţional 

    

19811.8     -19811.8 0 0  

Protecţia socială a 

angajaţilor în caz de 

şomaj tehnic 

    

14858.8     -14858.8 0 0  

În diagrama ce urmează este reflectată dinamica cheltuielilor destinate indemnizaţiilor 

pentru copii, cu finanţare din bugetul de stat. 
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Figura 11. Dinamica cheltuielilor efective destinate indemnizaţiilor pentru copii, 

finanţate din bugetul de stat în anii 2017-2021

Susținerea financiară a familiei la nașterea copilului

Susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, ca persoană neasigurată

Susţinerea financiară a familiei pentru creşterea până la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină

 

 

 Susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului 

Pentru plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului au fost prevăzute cheltuieli în 

sumă de 342841,5 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 333562,3 mii lei sau cu o 

executare a planului de 97,3 la sută. Nivelul de executare a fost influenţat preponderent 

de numărul real mai mic de beneficiari cu 2617 copii față de cel prevăzut (36245 copii). 

Numărul beneficiarilor de indemnizaţie unică a fost de 33628 copii – cu 1152 persoane 

mai mult faţă de anul 2020. Mărimea indemnizaţiei a fost stabilită în cuantum de 9459 

lei, cu o creştere de circa 14,0% faţă de mărimea anului precedent de 8299 lei.  

În comparaţie cu anul 2020, cheltuielile efective s-au majorat cu 46782,1 mii lei sau 

16,3 la sută, cauza fiind creșterea numărului beneficiarilor cu 1152 persoane și de 

majorarea cuantumului indemnizaţiei. 

Susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, 

ca persoană neasigurată  

Volumul mijloacelor financiare prevăzute iniţial pentru plata acestui tip de indemnizaţii 

a fost de 377915,0 mii lei şi precizat prin micşorare pînă la sumă de 358883,2 mii lei. 

Cheltuielile efective au constituit 341840,8 mii lei şi au fost inferioare sumei planificate 

cu 17042,4 mii lei sau cu 4,7 la sută, executare determinată de numărul mai mic de 

beneficiari. Numărul beneficiarilor, la data de 1 ianuarie 2022, a constituit 34678 copii 

cu 118 copii mai mulţi faţă de 01 ianuarie 2021. 
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În comparaţie cu anul 2020, cheltuielile efective au crescut cu 47886,2 mii lei sau cu 

16,3 la sută. Majorarea cheltuielilor a fost determinată de creşterea numărului de 

beneficiari și de majorarea cuantumului minim a la indemnizației de la 640 la 740 lei.   

Susţinerea financiară a familiei pentru creşterea până la vîrsta de 3 ani a copiilor 

gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină  

Pentru plata indemnizaţiei respective, au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 

17819,9 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 13410,7 mii lei sau cu o executare a 

planului stabilit de 75,3 la sută. Nivelul de executare a fost influenţat preponderent de 

numărul real mai mic de beneficiari cu 1207 copii față de cel prevăzut (4014 copii). 

Numărul beneficiarilor, la data de 1 ianuarie 2022, a constituit 2807 copii, cu 246 copii 

mai puțin în comparaţie cu 1 ianuarie 2021, iar mărimea indemnizaţiei a fost stabilită în 

cuantum de 370 lei (50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului 

pînă la vîrsta de 2 ani, pentru persoanele neasigurate). 

În comparaţie cu anul 2020, cheltuielile efective s-au majorat cu 1554,1 mii lei sau cu 

13,1%, urmare a majorării cuantumului indemnizației.  

Susţinere financiară în caz de deces a pensionarilor din rîndul militarilor şi a 

persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne  

Pentru plata indemnizaţiilor în cauză au fost prevăzute inițial cheltuieli în sumă de 

1583,5 mii lei şi precizate prin majorare pînă la sumă de 4449,9 mii lei. Cheltuielile 

efective au constituit 3707,3 mii lei sau cu o executare a planului stabilit la nivel de 83,3 

la sută sau mai puțin cu 742,6 mii lei. Numărul beneficiarilor, la data de 1 ianuarie 

2022, a constituit 301 persoane, iar mărimea indemnizaţiei - 12412,87 lei.   

Faţă de anul 2020, cheltuielile au crescut cu 1169,9 mii lei sau cu 46,1%, cauza fiind 

creşterea numărului de beneficiari cu 69 persoane, precum și a mărimii medii a 

indemnizaţiei cu 2313,80 lei. 

Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanţă care s-au 

retras din activitatea sportivă şi antrenorilor acestora 

Pentru plata indemnizaţiilor au fost prevăzute iniţial mijloace financiare în sumă de 

6280,9 mii lei şi ulterior au fost precizate până la 7844,6 mii lei. Cheltuielile efective au 

constituit 7668,7 mii lei sau cu o executare a planului stabilit la nivel de 97,8 la sută.  

Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a fost de 56 de persoane, cu 10 

persoane mai mult faţă de 1 ianuarie 2021, iar mărimea medie a indemnizaţiei 

înregistrată la 01.01.2022 a constituit 12260,36 lei. 

Faţă de anul 2020, cheltuielile au crescut cu 1311,3 mii lei sau cu 20,6%, cauza fiind 

creşterea numărului de beneficiari și majorarea cuantumului indemnizației cu 879,94 lei. 

Asigurarea dreptului la indemnizaţii urmaşilor personalului medical decedat în lupta 

cu COVID-19 

Pentru plata acestor îndemnizaţii au fost prevăzute mijloace financiare în sumă 13091,4 

mii lei. Cheltuielile efective au constituit 7040,2 mii lei, cu o executare a planului 
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stabilit la nivel de 53,8 la sută sau mai puţin cu 6051,2 mii lei. Nivelul executării a fost 

influenţat de numărul mai mic al beneficiarilor cu 59 persoane faţă de cel prognozat 

(128 persoane). Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a constituit 69 de 

persoane, iar mărimea medie a indemnizaţiei – 9088,71 lei. 

Faţă de anul 2020, cheltuielile au crescut cu 5719,0 mii lei, urmare a creşterii numărului 

de beneficiari cu 36 de persoane și majorarea cuantumului indemnizației cu 843,94 lei, 

urmare a indexării. 

Protecţia socială a angajaţilor cu copii în cazul suspendării procesului educaţional şi 

Protecţia socială a angajaţilor în caz de şomaj tehnic 

Întru executarea Hotărârii Guvernului nr.316 din 03.11.2021  „Cu privire la aprobarea 

unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de 

restricție pe perioada pandemiei de COVID-19”, în bugetul asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2021 au fost prevăzute mijloace financiare pentru următoarele plăţi: 

- indemnizație salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, 

care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu 

prezență fizică – în sumă de 19811,8 mii lei; 

- indemnizație pentru șomajul tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgență, 

de asediu și de război și a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătate publică - 

în sumă de 14858,8 mii lei. 

Reieşind din faptul, că Legea nr.191/2021 pentru modificarea Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr.255/2020, prin care au fost prevăzute 

cheltuielile respective, a intrat în vigoare doar la 30 noiembrie 2021 (Monitorul Oficial 

nr.292 din 30.11.2021), mijloacele fianciare aprobate nu au fost valorificate, din cauza  

necesităţii respectării procedurilor de stabilire şi plată, prevăzute în regulamentele 

aprobate prin Hotărîrea sus-menţionată. 

1.2.3. Alocaţii (cod 2724) 

Pentru plata alocaţiilor iniţial au fost prevăzute mijloace băneşti în sumă de 1041164,0 

mii lei, care au fost precizate până la 1251100,7 mii lei. Cheltuielile efective au 

constituit 1229090,5 mii lei sau la nivel de 98,2% din suma planificată, iar cele 

executate - 1231915,6 mii lei sau 98,5 la sută. 

Cheltuielile efective au fost în creştere faţă de cheltuielile anului 2020 cu 288705,3 mii 

lei sau cu 30,7 la sută. Majorarea esenţială a cheltuielilor faţă de anul precedent a fost la 

prestaţiile: Susţinerea financiară a persoanelor când nu se îndeplinesc condiţiile pentru 

obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat – cu 162769,2 mii lei; 

Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie din rîndul 

beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor – cu 99295,2 mii 

lei; Susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi – cu 25513,8 mii 

lei.  
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Tabelul 13. Dinamica cheltuielilor destinate plăţii alocaţiilor în anii 2020-2021 
-mii lei-   

Indicatorii 

Anul 

2020 

efectiv 

2021 Efectiv 2021 faţă de: 

Aprobat Precizat Executat Efectiv 
precizat 2021 efectiv 2020 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alocaţii 
940385.2 1041164.0 1251100.7 1231915.6 1229090.5 -22010.2 98.2 288705.3 130.7 

Susţinerea 

financiară a 

persoanelor când nu 

se îndeplinesc 

condiţiile pentru 

obţinerea dreptului 

la pensie de 

asigurări sociale de 

stat 

562847.8 578115.2 726230.6 727905.3 725 617.0 -613.6 99.9 162769.2 128.9 

Acordarea dreptului 

la alocaţie lunară de 

stat unor categorii 

de populaţie din 

rîndul beneficiarilor 

de pensii sau de 

alocaţii sociale de 

stat şi familiilor lor 

163112.3 244206.3 274869.9 262018.1 262 407.5 -12462.4 95.5 99295.2 160.9 

 Susţinerea 

financiară în cazul 

îngrijirii persoanelor 

cu dizabilităţi 

154155.1 159454.3 188212.6 180283.6 179 668.9 -8543.7 95.5 25513.8 116.6 

Acordarea dreptului 

la alocaţie lunară 

integrală de stat 

beneficiarilor de 

pensii și alocații 

sociale, categorii de 

populaţie din stânga 

Nistrului 

42632.6 43777.2 43777.2 43983.5 43 811.9 34.7 100.1 1179.3 102.8 

Acordarea dreptului 

la alocaţii de stat 

pentru merite 

deosebite față de stat 

17583.2 15534.2 17933.6 17658.1 17 515.8 -417.8 97.7 -67.4 99.6 

 Măsuri de protecţie 

socială a şomerilor 
54.2 76.8 76.8 67.0 69.4 -7.4 90.4 15.2 128.0 

Susţinerea financiară a persoanelor când nu se îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea 

dreptului la pensie de asigurări sociale de stat 

Pentru plata alocaţiilor sociale de stat au fost prevăzute iniţial mijloace financiare în 

sumă de 578115,2 mii lei, care ulterior au fost majorate până la 726230,6 mii lei. 

Cheltuielile efective au constituit 725617,0 mii lei sau la nivel de 99,9% din planul 

stabilit. Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a constituit 73023 de 

persoane, iar mărimea medie a alocaţiei – 1174,24 lei. 

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile efective au fost mai mari cu 162769,2 mii lei sau 

cu 28,9 la sută. Creşterea semnificativă a cheltuielilor este determinată de creşterea 

mărimii medii a alocaţiei sociale cu 496,08 lei (63,9%), urmare a indexării şi majorării 
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cuantumului pensiei minime la 1 octombrie 2021 pînă la 2000 lei, precum şi de 

creşterea numărului de beneficiari cu 4148 persoane.  

Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie din rîndul 

beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor  

Cheltuielile pentru alocaţiile lunare de stat au fost aprobate în sumă de 244206,3 mii lei 

şi precizate până la 274869,9 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 262407,5 mii lei, 

cu o executare de 95,5 la sută. Nivelul executării a fost influenţat, preponderent, de 

numărul total mai mic al beneficiarilor (la 01.01.2022 - 37450 persoane) față de cel 

prognozat (40011 persoane) - cu 2561 persoane. 

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile efective au fost mai mari cu 99295,2 mii lei sau 

cu 60,9%, cauza fiind majorarea tuturor cuantumurilor alocaţiilor lunare de stat 

beneficiarilor prevăzuți la articolul 2 al Legii 121/2001 cu privire la protecţia socială 

suplimentară a unor categorii de populaţie. Urmare acestor majorări mărimea medie a 

alocaţiei la 1 ianuarie 2022 a constituit 783,26 lei – în creştere cu 422,54 lei sau 117,1% 

faţă de anul 2020.  

Susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi  

Pentru asigurarea plăţii acestui tip de alocaţii au fost prevăzute iniţial cheltuieli în sumă 

de 159454,3 mii lei, care au fost precizate până la 188212,6 mii lei. Cheltuielile efective 

au constituit 179668,9 mii lei, cu o executare a planului stabilit la nivel de 95,5%. 

Numărul beneficiarilor la 1 ianuarie 2022 a fost de 13134 persoane - cu 110 persoane 

mai mult faţă de 1 ianuarie 2021, iar mărimea alocaţiei a fost 1595,24 lei.  

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile efective au fost mai mari cu 25513,8 mii lei sau 

cu 16,6 la sută. Creşterea cheltuielilor a fost influenţată de creşterea mărimii medii a 

alocaţiei sociale cu 683,21 lei (74,9%), urmare a indexării şi majorării cuantumului 

pensiei minime la 1 octombrie 2021 pînă la 2000 lei, precum şi de creşterea numărului 

de beneficiari cu 110 persoane.  

Acordarea dreptului la alocaţie lunară integrală de stat beneficiarilor de pensii și 

alocații sociale, categorii de populaţie din stânga Nistrului  

Pentru plata acestor alocaţii au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 43777,2 

mii lei. Cheltuielile efective au constituit 43811,9 mii lei (100,1% faţă de plan). 

Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a fost 6999 persoane - cu 128 

beneficiari mai mult faţă de 1 ianuarie 2021, iar mărimea medie a alocaţiei la sfîrşitul 

anului 2021 a constituit 517,64 lei. Cheltuielile efective au fost cu 1179,3 mii lei mai 

mari comparativ cu anul 2020, cauza fiind creşterea numărului beneficiarilor. 

Acordarea dreptului la alocaţii de stat pentru merite deosebite față de stat 

În scopul acordării alocaţiilor respective au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 

15534,2 mii lei şi precizate pînă la 17933,6 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 

17515,8 mii lei, cu o executare de 97,7 la sută. Numărul beneficiarilor la data de 1 

ianuarie 2022 a constituit 14114 persoane - cu 848 beneficiari mai puţin faţă de 1 

ianuarie 2021.  
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Cheltuielile efective au fost cu 67,4 mii lei (0,4%) mai mici comparativ cu anul 2020, 

cauza fiind descreşterea numărului beneficiarilor. 

Măsuri de protecţie socială a şomerilor 

Pentru plata alocaţiilor de integrare sau reintegrare profesională deţinătorilor de terenuri 

agricole situate după traseul Rîbniţa - Tiraspol, în cazul limitării accesului la aceste 

terenuri, au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 76,8 mii lei. Cheltuielile 

efective au constituit 69,4 mii lei - cu o executare de 90,4 la sută. Nivelul executării a 

fost influenţat de numărul mai mic al beneficiarilor (13 persoane) cu 3 persoane faţă de 

cel prognozat. Cuantumul alocaţiei a fost de 400 lei.  

1.2.4. Compensaţii (cod 2725) 

Pentru plata compensaţiilor au fost aprobate iniţial mijloace financiare în sumă de 

70276,7 mii lei, care au fost precizate până la 70989,4 mii lei. Cheltuielile efective au 

constituit 68387,9 mii lei sau 96,3 la sută faţă de suma planificată, iar cheltuielile 

executate – 68467,0 mii lei sau 96,4 la sută.  

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile efective s-au majorat cu 3839,9 mii lei sau cu 

5,9 la sută.   

Tabelul 14. Dinamica cheltuielilor destinate plăţii compensaţiilor în 

anii 2020-2021 
 -mii lei-  

Denumirea 

cheltuielilor 

Anul 

2020  

efectiv 

2021 Efectiv 2021 faţă de: 

Aprobat Precizat Executat Efectiv 
precizat 2021 efectiv 2020 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Compensaţii  64548.0 70276.7 70989.4 68467.0 68387.9 -2601.5 96.3 3839.9 105.9 

Susţinerea 

financiară a 

participanţilor la 

lichidarea 

consecinţelor avariei 

de la Cernobîl şi 

familiilor lor 63656.5 69315.5 69893.6 67434.5 67343.4 -2550.2 96.4 3686.9 105.8 

Susținerea 

financiară a 

persoanelor în caz 

de dizabilitate sau 

deces survenită în 

urma accidentelor de 

muncă prin 

capitalizarea plăţilor 

periodice 891.5 961.2 1095.8 1032.5 1044.5 -51.3 95.3 153.0 117.2 

Susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la 

Cernobîl şi familiilor lor 

Mijloacele bugetare prevăzute pentru aceste scopuri au fost de 69893,6 mii lei. 

Cheltuielile efective au constituit 67343,4 mii lei sau cu o executare a planului stabilit la 

nivel de 96,4 la sută. Neexecutarea cheltuielilor a fost condiţionată de numărul mediu 

mai mic de adresări pentru acordarea acestor tipuri de plăți cu 303 persoane (la situaţia 
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de 01.01.2022 – 1821 persoane)  faţă de cel planificat (2124 persoane), precum și de 

mărimea medie a plăților mai mică, comparativ cu cea prognozată.  

Cheltuielile efective, faţă de anul 2020 au crescut cu 3686,9 mii lei sau cu 5,8 la sută, 

majorarea fiind influenţată de creşterea cuantumurilor prestaţiilor pentru această 

categorie de beneficiari, urmare a creşterii indicelui mediu anual al preţurilor de consum 

faţă de anul precedent şi indexării. 

Pe parcursul anului 2021, cheltuielile efective pentru această categorie de beneficiari au 

fost destinate pentru:  

 compensaţii băneşti  în  schimbul foii de tratament pentru persoane cu dizabilităţi, 

participanţi – 11553,9 mii lei; 

 compensaţii băneşti în schimbul foii de tratament copiilor cu vârsta de 4–7 ani – 

19,7 mii lei; 

 compensaţii băneşti în schimbul foii de tratament copiilor cu vârsta de 7-14 ani –

195,7 mii lei; 

 compensaţii băneşti în schimbul foii de tratament  copiilor cu vârsta de 14-18 ani   

– 414,3 mii lei; 

 ajutoare materiale pentru întremare – 28322,8 mii lei; 

 compensaţii unice pentru pierderea capacităţii de muncă – 1563,7 mii lei; 

 compensaţii unice la pierderea întreţinătorului – 5846,3 mii lei; 

 ajutor material copiilor care au pierdut întreţinătorul  - 4,0 mii lei; 

 compensaţii anuale pentru concediul suplimentar – 396,1 mii lei 

 compensaţii băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi 

suplimente alimentare – 18367,6 mii lei. 

 procurarea biletelor de tratament balneo-sanatorial pentru 93 de beneficiari din 

această categorie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 659,3 mii lei.     

Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma 

accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor periodice  

Pentru plăţile respective au fost planificate mijloace în sumă de 1095,8 mii lei. 

Cheltuielile efective au constituit 1044,5 mii lei sau cu o executare a planului stabilit de 

95,3 la sută. Nivelul executării a fost influenţat de numărul mai mic al beneficiarilor cu 

8 persoane faţă de cel prognozat (89 persoane). La data de 1 ianuarie 2022 numărul 

beneficiarilor a constituit 81 persoane cu 5 persoane mai puţin faţă de 1 ianuarie 2021, 

iar mărimea medie lunară a plăţii - 1040,71 lei.  

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile au fost mai mari cu 153,0 mii lei sau cu 17,2 la 

sută, majorare cauzată de creșterea mărimii medii, urmare a indexărilor de 2 ori. 
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1.2.5. Ajutoare băneşti (cod 2726)  

Pentru plata prestaţiilor sociale atribuite acestui articol au fost aprobate mijloace 

financiare în sumă de 1124097,5 mii lei, care prin modificările efectuate în perioada de 

raportare, au fost precizate pînă la 1352718,7 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 

1234993,7 mii lei sau la nivel de 91,3% din suma planificată, iar cheltuielile executate – 

1237445,2 mii lei sau cu o executare a planului stabilit de 91,5 la sută. 

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile efective s-au majorat cu 43595,8 mii lei sau 

cu 3,7 la sută.  

Tabelul 15. Dinamica cheltuielilor destinate plăţii ajutoarelor băneşti 

în anii 2020-2021 
- mii lei- 

Denumirea 

cheltuielilor 

Anul 

2020 

cheltuieli 

efective 

Anul 2021 Efectiv 2021 faţă de: 

Aprobat Precizat Executat Efectiv 
precizat 2021 efectiv 2020 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ajutoare 

băneşti 1191397.9 1124097.5 1352718.7 1237445.2 1234993.7 -117725.0 91.3 43595.8 103.7 

Susținerea 

financiară a 

familiilor 

defavorizate prin 

acordarea 

ajutorului social 632320.0 639483.0 694926.4 655488.6 657657.2 -37269.2 94.6 25337.2 104.0 

Susținerea 

financiară a 

familiilor 

defavorizate prin 

acordarea 

ajutorului pentru 

perioada rece a 

anului 487681.3 480000.0 652610.7 575450.9 573096.5 -79514.2 87.8 85415.2 117.5 

Susţinere 

financiară în caz 

de deces a 

persoanelor 

neasigurate 4242.3 4614.5 4770.8 5007.0 4997.4 226.6 104.7 755.1 117.8 

Sprijin financiar 

şomerilor 

neasiguraţi 67154.3 

 

 

0.0 

 

 

410.8 410.7 -1845.4 -2256.2 -449.2 -68999.7 -2.7 

Prestarea altor 

tipuri de servicii 

sociale unor 

categorii de 

populaţie      1088.0 1088.0 1088.0   1088.0   

Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social  

Cheltuielile destinate pentru acordarea ajutorului social unor categorii de populație au 

fost prevăzute iniţial în sumă de 639483,0 mii lei şi precizate ulterior până la 694926,4 

mii lei. Precizarea cheltuielilor a fost determinată de extinderea numărului de familii, 

beneficiare de ajutor social urmare a majorării venitului lunar minim garantat. 
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Cheltuielile efective au constituit 657657,2 mii lei - cu o executare a planului de 94,6 la 

sută.  

La data de 1 ianuarie 2022 numărul beneficiarilor a constituit 37321 familii cu 16910 

familii mai puțin faţă de 1 ianuarie 2021, iar mărimea medie lunară a ajutorului social la 

data de 1 ianuarie 2022 a fost de 1085,02 lei – cu 21,0 lei mai mare faţă de 01.01.2021. 

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile efective au crescut cu 25337,2 mii lei sau cu 4,0 la 

sută, cauza fiind creşterea mărimii medii a ajutorului, urmare a majorării venitului lunar 

minim garantat. 

Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru 

perioada rece a anului  

Cheltuielile pentru plata acestui tip de prestaţie socială au fost aprobate iniţial în sumă 

de 480000,0 mii lei şi precizate ulterior pînă la 652610,7 mii lei. Cheltuielile efective au 

constituit 573096,5 mii lei - cu o executare a planului de 87,8 la sută. 

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile efective au crescut cu 85415,2 mii lei sau cu 17,5 

la sută. Creşterea a fost influenţată de creşterea numărului beneficiarilor cu 2245 familii 

(la situaţia 01.01.2022 - 208947 familii; la 01.01.2021 – 206702 familii) şi de majorarea 

începând cu 01.11.2021 a cuantumului ajutorului de la 500 lei până la 700 lei.  

Susţinere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate  

Pentru susținerea financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate au fost prevăzute 

mijloace în sumă de 4770,8 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 4997,4  mii lei. 

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile efective au crescut cu 755,1 mii lei (17,8%), 

urmare a înregistrării unui număr mai mare de beneficiari cu 571 persoane. 

Sprijin financiar şomerilor neasiguraţi 

Pentru spijinul financiar şomerilor neasiguraţi, au fost executate cheltuieli sumă de 

410,7 mii lei. Mijloacele financiare respective au fost utilizate pentru plata a sprijinului  

financiar sub formă de ajutor de şomaj  în cuantum de 2775 lei, stabilit în perioada stării 

de urgenţă a anului 2020, conform Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova nr.16 din 10.04.2020 unor categorii de beneficiari (persoane 

asigurate şi neasigurate), dar neridicat de către beneficiarii în perioada respectivă. 

Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populaţie 

În scopul implementării Hotărîrii Guvernului nr.411/2021, au fost calculate mijloace 

financiare în sumă de 1088 mii lei, pentru achitarea indemnizației unice de 16000 lei, 

pentru 68 de  angajați ai instituției care s-au infectat cu COVID-19, în timpul exercitării 

atribuțiilor de serviciu. 

1.2.6. Alte prestații de asistență socială (cod 2729)  

Pentru plata prestațiilor sociale, incluse în acest articol, au fost aprobate inițial mijloace 

financiare în sumă de 2498572,9 mii lei, care în urma modificărilor operate pe parcursul 

anului au fost majorate până la 2948721,4 mii lei. Precizarea cheltuielilor a fost 

determinată preponderent de majorarea cuantumului pensiei minime pentru limită de 
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vârstă, de la 01.10.2021 până la 2000 lei, majorând, prin urmare, și cheltuielile pentru 

acoperirea diferenței până la pensia minimă. Cheltuielile efective pe acest articol au 

constituit 2874006,0 mii lei, cu o executare de 97,5 la sută a indicatorului planificat. 

Cheltuielile executate au constituit 2874756,4 mii lei, sau 97,5% din indicatorul 

planificat.  

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile efective s-au majorat cu 167371,5 mii lei sau 

cu 6,2 la sută.  

Tabelul 16. Dinamica cheltuielilor destinate plății altor prestații din contul 

transferurilor bugetului de stat în anii 2020-2021 

-mii lei- 

Denumirea 
cheltuielilor 

Anul  

2020 

 efectiv 

Anul 2021 Efectiv 2021 față de: 

Aprobat Precizat Executat Efectiv 
precizat 2021 efectiv 2020 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alte prestaţii 

de asistenţă 

socială 

 

 

 

2706634.5 2498572.9 2948721.4 2874756.4 2874006.0 -74715.4 97.5 167371.5 106.2 

Organizarea 

odihnei de vară 
a copiilor şi 

adolescenţilor 

 

9000.0 0.0     0.0 0.0 0.0  

Asigurarea 
dreptului la 

tratament 

balneo-
sanatorial 

 
 

 

 
11011.8 56840.3 56840.3 44851.5 48946.6 -7893.7 86.1 37934.8 444.5 

Asigurarea 

acoperirii 

diferenţei până 
la pensia 

minimă 

 

 
 

 

 
802694.3 828609.0 1240949.3 1232412.8 1229938.3 -11011.0 99.1 427244.0 153.2 

Asigurarea 

acoperirii 

cheltuielilor 
aferente 

perioadelor 

necontributive 
incluse în 

stagiul de 

cotizare 

 

 

 
 

 

 
 

 

333014.5 405931.1 485224.0 485224.0 484606.0 -618.0 99.9 151591.5 145.5 

Asigurarea 
dreptului la 

prestaţii de 

şomaj 

 
 

 

3849.8 
0.0 16.3 16.3 -39.7 -56.0 -243.6 -3889.5 -1.0 

Susţinerea 

financiară 

suplimentară a 
unor beneficiari 

de pensii şi de 
alocaţii sociale, 

inclusiv: 

 
 

 

 
 

 
 

 

1556064.1 1198192.5 1165691.5 1112251.8 1110554.8 -55136.7 95.3 -445509.3 71.4 

Susținerea 

financiară a 
unor beneficiari 

de pensii de 

asigurări 
sociale de stat 

 
 

 

 
 

 

449980.5 400907.2 364040.7 317 866.0 317 770.3 -46270.4 87.3 -132210.2 70.6 
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Denumirea 

cheltuielilor 

Anul  

2020 

 efectiv 

Anul 2021 Efectiv 2021 față de: 

Aprobat Precizat Executat Efectiv 
precizat 2021 efectiv 2020 

(+/-) % (+/-) % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Susținerea 

financiară a 
beneficiarilor 

de alocații 

sociale de stat 

 
 

 

 
 

105778.5 105848.6 110214.1 111 685.0 111 837.9 1623.8 101.5 6059.4 105.7 

Susținerea 

financiară a 

unor beneficiari 
de pensii, 

participanți la 

lichidarea de la 
C.A.E. Cernobîl 

și familiilor 

acestora 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
77.9 62.8 62.8 69.1 71.4 8.6 113.7 -6.5 91.7 

Susținerea 
financiară a 

unor beneficiari 

de pensii din 
rîndul 

militarilor în 
termen și 

familiilor 

acestora 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

721.8 696.3 696.3 706.6 706.4 10.1 101.5 -15.4 97.9 

Susținerea 

financiară a 
unor beneficiari 

de pensii din 

rîndul 
militarilor și a 

persoanelor din 

corpul de 
comandă și din 

trupele 

organelor 
afacerilor 

interne 

 

 

 
 

 

549.2 

343.6 343.6 189.7 183.3 -160.3 53.3 -365.9 33.4 

Realizarae 

dreptului la 

suportul 
financiar unic 

beneficiarilor 

de pensii şi 

alocaţii sociale 

de stat 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

998956.2 690334.0 690334.0 681735.4 679985.5 -10348.5 98.5 -318970.7 68.1 

Organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor 

Pentru organizarea odihnei de vară a copiilor au fost aprobate mijloace financiare în 

sumă de 9000,0 mii lei, care în legătură cu situaţia epidemiologică și sistarea activităţii 

taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor, la rectificarea/modificarea 

indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului de stat, au fost excluse în 

totalitate.  

Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial   

Pentru tratamentul balneo-sanatorial veteranilor au fost prevăzute mijloace financiare în 

sumă de 56840,3 mii lei. Cheltuielile efective totale au constituit 48946,6 mii lei sau cu 
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o executare a planului stabilit de 86,1 la sută. Cheltuielile executate au constituit 

44851,5 mii lei, din care cheltuielile pentru achiziţionarea biletelor de tratament – 

42934,1 mii lei  şi pentru achitarea compensaţiilor băneşti în locul biletelor de tratament 

sanatorial gratuit – 1917,4 mii lei. 

În anul 2021 au fost achiziţionate 7699 bilete de tratament în sumă de 54585,8 mii lei, 

preţul mediu al unui bilet de tratament a constituit 7089,97 lei.  

Totodată, conform prevederilor legale, a fost stabilită compensaţie bănească în locul 

biletului de tratament pentru 283 de beneficiari cu mărimea medie a compensaţiei de 

6728,80 lei. Din numărul total planificat de 8227 au realizat dreptul la bilet de 

tratament/compensaţie 6936 de persoane.  

Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la pensia minimă 

Pentru acoperirea diferenţei pînă la pensia minimă au fost prevăzute iniţial mijloace 

financiare în sumă de 828609,0 mii lei, care au fost precizate pînă la 1240949,3 mii lei. 

Cheltuielile efective au constituit 1229938,3 mii lei, cu o executarea a planului de 99,1 

la sută. 

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile efective au crescut cu 427244,0 mii lei sau cu 53,2 

la sută, majorarea fiind influenţată de creşterea mărimii medii a acoperii diferenţei pînă 

la pensia minimă cu 60% sau de la 363,16 lei (la situația de 01.01.2021) pînă la 580,92 

lei (la situația de 01.01.2022), precum și de creștrerea numărului de beneficiari cu 

95,8% sau de la 175596 persoane (la situația de 01.01.2021) pînă la 343780 persoane (la 

situația de 01.01.2022).  

La rîndul său, creșterea semnificativă a mărimii medii şi numărului beneficiarilor a fost 

generată de majorarea pensiei minime pentru limită de vîrstă la 01.10.2021 pînă la 2000 

lei. 

Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive, incluse în 

stagiul de cotizare  

Pentru cheltuielile menţionate au fost prevăzute iniţial mijloace financiare în sumă de 

405931,1  mii lei, care au fost precizate pînă la 485224,0 mii lei. Cheltuielile efective au 

constituit 484606,0 mii lei, cu o executare de 99,9 la sută comparativ cu planul stabilit. 

Numărul beneficiarilor la data de 1 ianuarie 2022 a fost de 150764 persoane, iar 

mărimea medie lunară a plăţii – 292,89 lei. 

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile aferente acestei prestaţii au crescut cu 151591,5 

mii lei, sau cu 45,5 la sută. Majorarea semnificativă a acestor cheltuieli a fost influenţată 

de creşterea numărului beneficiarilor (la situaţia de 01.01.2022 faţă de 01.01.2021) cu 

28051 persoane sau cu 22,9% şi creşterea mărimii medii a acoperii perioadelor 

necontributive cu 30,83 lei sau cu 11,8%, urmare a indexării pensiilor de 2 ori, şi a 

reexaminărilor pensiilor persoanelor, care au activat după stabilirea dreptului la pensie 

pentru limită de vîrstă. 

Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj 
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Cu scopul garantării ajutorului de şomaj în cuantum de 2775 lei, beneficiarilor care au 

dreptul conform Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și 

asigurarea de șomaj, în transferurile de la bugetul de stat către BASS au fost prevăzute 

mijloace financiare în sumă de 16,3 mii lei, care au fost executate la nivel de 100%.  

Susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi de alocaţii sociale 

Cheltuielile destinate pentru susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de 

pensii şi de alocaţii sociale, deţin cea mai mare pondere (38,6%) din cheltuielile efective 

pe acest articol. Pentru plata acestor prestaţii au fost aprobate iniţial mijloace financiare 

în sumă totală de 1198192,5 mii lei destinate pentru plata:  

- suportului financiar de stat (180 /120 /100 lei) beneficiarilor de pensii şi de 

alocaţii sociale – în sumă de 507858,5 mii lei; 

- suportului  financiar  unic  în cuantum de 1000 lei beneficiarilor de pensii și 

alocații sociale de stat, al cărui cuantum nu depăşeşte suma de 4000 lei – în sumă de 

690334,0 mii lei pentru 690334 beneficiari. 

Pe parcursul anului bugetar aceste cheltuieli au fost precizate în total până la 1165691,5 

mii lei sau prin micșorare cu 32501,0 mii lei.  

Cheltuielile efective totale au constituit 1110554,8 mii lei, cu o executare a planului 

stabilit de 95,3 la sută şi au fost destinate pentru: 

- suportul financiar de stat beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale – 430569,3 mii lei, 

cu executarea planului stabilit de 90,6 la sută, 

- suportul financiar unic unor beneficiari de pensii și alocații sociale – 679985,5 mii lei 

sau cu o executare a planului stabilit de 98,5 la sută. 

Numărul total al beneficiarilor de suport financiar de stat, la data de 1 ianuarie 2022 a 

constituit 180778 persoane, iar mărimea medie totală a prestaţiei la aceeaşi dată a fost 

111,33 lei.  

Conform Hotarârii Guvernului nr. 921/2020, beneficiarilor de toate tipurile de pensii 

stabilite până la 1 aprilie 2021, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 4000 de lei, 

domiciliaţi în Republica Moldova, le-a fost acordat un suport financiar unic în sumă de 

1000 de lei. Numărul beneficiarilor de acest suport, la situația de 1 ianuarie 2022, a 

constituit în total 681217 persoane. 

Totodată, pe parcursul anului 2021 a fost achitat şi suportul unic în cuantum de 900 de 

lei, stabilit conform Hotarârii Guvernului nr. 504/2020 beneficiarilor de toate tipurile de 

pensii stabilite până la 1 octombrie 2020, al căror cuantum lunar nu depășește 3000 de 

lei, persoanelor care au avut dreptul şi nu au ridicat plata pe parcursul anului 2020. 

Numărul beneficiarilor de suport unic în mărime de 900 lei la situația de de 1 ianuarie 

2022 a constituit în total 2356 persoane. 

Comparativ cu anul 2020 cheltuielile efective pentru susţinerea financiară suplimentară 

a unor beneficiari de pensii şi de alocaţii sociale au descrescut cu 445509,3 mii lei sau 

cu 28,6 la sută. Micșorarea este cauzată preponderent de: 
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- descreșterea cheltuielilor pentru suportul financiar unic cu 318970,7 mii lei, 

cauzată de acordarea suportului financiar unic de 1000 lei o dată în an, comparativ cu 

acordarea suportului  de 2 ori în anul 2020 în cuantum de 700 lei și 900 lei; 

- descreșterea numărului de beneficiari de suport financiar de stat, urmare a 

majorării pensiilor, în rezultatul reexaminării pensiilor de la 01.01.2021, a 2 indexări și 

majorării de la 01.10.2021 a pensiei minime pentru limită de vărstă pînă la 2000 lei. 

1.3. Prestaţii sociale ale angajatorilor (cod 273)  

Pentru cheltuielile aferente prestaţiilor sociale ale angajatorilor, au fost aprobate 

mijloace financiare în sumă de 3812,5 mii lei, care au fost precizate prin micșorare până 

la 3443,9 mii lei. Cheltuielile executate au constituit 2754,2 mii lei sau 80,0 la sută, iar 

cheltuielile efective -  2904,8 mii lei sau 84,3 la sută din indicatorul planificat.   

Cheltuielile executate destinate pentru indemnizaţiile la încetarea acţiunii contractului 

de muncă (cod 2732) au constituit 1670,8 mii lei sau 71,3 la sută din suma prevăzută.  

Cheltuielile executate destinate indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de 

muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului (cod 2735) au constituit 

1083,4 mii lei, cu o executare la nivel de 98,3 la sută faţă de indicatorul planificat.   

Comparând executarea „Prestaţiilor sociale ale angajatorilor” în anul 2021 faţă de 

executarea în anul 2020, se înregistrează o creştere în sumă de 12,5 mii lei sau la nivel 

de 100,5%.  

Tabelul 17. Dinamica cheltuielilor destinate plăţii prestaţiilor sociale ale 

angajatorilor în anii 2021- 2020 

-  -mii lei- 

Denumirea 

cheltuielilor 

Cod 

Eco 

Cheltuieli 

executate 

în 2020 

Plan 

aprobat 

Plan 

precizat 

Cheltuieli 

executate 

Cheltuieli 

efective 

Executat 2021 faţă de: 

precizat 2021 executat 2020 

(+/-) % (+/-) % 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Prestaţii sociale 

ale angajatorilor 273 2741.7 3812,5 3443,9 2754,2 2904,8 -689,7 80,0 12,5 100,5 

Indemnizaţii la 

încetarea acţiunii 

contractului de 

muncă 2732 1848.4 3110,6 2342,0 1670,8 1891,5 -671,2 71,3 -177,6 90,4 

Indemnizații 

pentru 

incapacitatea 

temporară de 

muncă achitate 

din mijloacele 

financiare ale 

angajatorului 2735 893.3 701,9 1101,9 1083,4 1013,3 -18,5 98,3 190,1 121,3 

 

2. Executarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, conform 

Clasificaţiei funcţionale 

Datele despre realizarea cheltuielilor, conform clasificaţiei funcţionale, pe grupa 

principală 10 „Protecţie socială” se prezintă în tabelul următor. 
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Tabelul 18. Executarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, 

conform clasificaţiei funcţionale în anul 2021 
- -mii lei-                                                                       

Clasificaţia  

funcţională 

Cod 

Anul 

2020 

executat 

Anul 2021 Executat 2021 faţă de: 

Grup

a 

funcţi

onală, 

F3 

Progr

am/ 

Subpr

ogra

m, 

P1-P2 

Aprobat Precizat Executat 

Ponder

ea în 

totalul 

cheltui

elilor 

executa

te (%) 

Precizat 2021 Executat 2020 

(+/-) % (+/-) % 

Protecţie 

socială 

10 90 24244353.6 25791984.4 27629046.7 27186835.3 100.0 -442211.4 98.4 2942481.7 112.1 

Protecţie în 
caz de boală 

1011 9003 752223.6 866284.5 997379.2 983266.1 3.6 -14113.1 98.6 231042.5 130.7 

Protecţie în 

caz de 

incapacitate 
de muncă 

1012 9010 2881016.5 2970108.8 3144665.3 3110219.1 11.4 -34446.2 98.9 229202.6 108.0 

Protecţie  

persoanelor 
în etate 

1020 9004 14605635.2 15615526.5 16852359.2 16798023.9 61.8 -54335.3 99.7 2192388.7 115.0 

Protecţie în 

legătură cu 

pierderea 
întreţinătorul

ui 

1030 9005 273256.5 331603.0 381544.1 373251.7 1.4 -8292.4 97.8 99995.2 136.6 

Protecţie a 
familiei şi a 

copiilor 

1040 9006 2394756.7 2873575.8 2870130.1 2818154.8 10.4 -51975.3 98.2 423398.1 117.7 

Protecție în 

caz de şomaj 

1050 9008 127007.6 79960.1 75093.9 48502.4 0.2 -26591.5 64.6 -78505.2 38.2 

Protecţie 

împotriva 

excluziunii 
sociale 

1070 9012 1116427.2 1130118.1 1360338.7 1241179.7 4.6 -119159.0 91.2 124752.5 111.2 

Administrare  

în sistemului 
public de 

asigurări 

sociale 

1092 9002 206321.7 245136.4 245136.4 223533.8 0.8 -21602.6 91.2 17212.1 108.3 

Alte servicii 

de protecție 
socială 

1099 9019 320024.0 470095.9 525634.3 468782.0 1.7 -56852.3 89.2 148758.0 146.5 

1099 9011 1567684.6 1209575.3 1176765.5 1121921.8 4.1 -54843.7 95.3 -445762.8 71.6 

În bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 pe grupa principală 10 

„Protecţie socială” au fost aprobate mijloace financiare în sumă totală de 25791984,4 

mii lei şi executate 27186835,3 mii lei, cu un grad de realizare faţă de nivelul aprobat de 

105,4 la sută. Pe parcursul anului de gestiune, suma aprobată a mijloacelor financiare a 

fost precizată prin majorare cu 1837062,3 mii lei sau până la 27629046,7 mii lei, nivelul 

de executare a cheltuielilor fiind de 98,4 la sută faţă de suma precizată. 

În aspectul executării mijloacelor se atestă, că volumul preponderent (61,8 la sută) 

revine subgrupei funcţionale „1020 Protecţie persoanelor în etate”, fiind executate 

cheltuieli în sumă de 16798023,9 mii lei sau cu 2192388,7 mii lei sau 15,0 la sută mai 

mult comparativ cu cele executate în anul 2020. Creşterea a fost influienţată, în cea mai 

mare parte, de majorarea la 1 octombrie 2021 a pensiei minime pînă la 2000 lei, de 

indexările pensiilor la 1 aprilie și la 1 octombrie și de reexaminarea pensiilor pentru 

limită de vârstă, efectuată de la 1 ianuarie 2021. 
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Totodată, o majorare substanțială comparativ cu anul precedent de 423398,1 mii lei sau 

17,7 la sută a fost înregistrată la subgrupa funcţională „1040 Protecţie a familiei şi a 

copiilor”, realizată prin subprogramul 9006 „Protecția familiei și copilului”.  

Majorarea a fost influenţată preponderent de creșterea cheltuielilor pentru susţinerea 

financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea 

vîrstei de 3 ani   - cu 254320,2 mii lei (20,9 %). 

 O altă creștere majoră a fost înregistrată pe subgrupa funcţională „1011 Protecţie în caz 

de boală”, unde s-au înregistrat cheltuieli mai mari comparativ cu anul 2020 cu 

231042,5 mii lei sau cu 30,7 la sută. Această majorare este generată, în cea mai mare 

parte, de creșterea cheltuielilor pentru asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru 

incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente nelegate de 

muncă - cu 229499,0 mii lei (30,6%). 

3. Executarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, conform 

subprogramelor  

Executarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, conform subprogramelor, 

se prezintă în Formularul nr.2 CNAS.  

În programul naţional „90 Protecţia socială” bugetul asigurărilor sociale de stat acoperă 

10 subprograme de cheltuieli. 

Subprogramele au fost elaborate de către Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale în 

comun cu Casa Naţională de Asigurări Sociale 

Casa Naţională de Asigurări Sociale, conform prevederilor legale, administrează 

bugetul asigurărilor sociale de stat şi implementează subprogramele în conformitate cu 

obiectivele şi indicatorii de performanţă aprobaţi. Activităţile efectuate în cadrul 

subprogramelor au fost finanţate atât din resursele generale ale bugetului asigurărilor 

sociale de stat, cât şi din transferuri de la bugetul de stat. 

Pentru cele 10 subprograme ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost iniţial 

aprobate mijloace în sumă totală de 25791984,4 mii lei, inclusiv pentru activităţile 

finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat – 18601893,2 

mii lei  şi din transferuri de la bugetul de stat – 7190091,2 mii lei. Ca urmare a 

modificărilor operate, volumul total de mijloace a fost precizat până la 27629046,7 mii 

lei sau prin majorare cu 1837062,3 mii lei. Modificarea se caracterizează prin: 

 majorarea cheltuielilor pentru activităţile finanţate din mijloacele bugetului 

asigurărilor sociale de stat pentru prestaţii de asigurări sociale – cu 872520,3 mii lei; 

 majorarea volumului transferurilor de la bugetul de stat pentru pentru activităţile 

ce ţin de asistenţa socială - cu 964542,0 mii lei. 

Din suma totală a cheltuielilor precizate, au fost executate 27186835,3 mii lei, cu un 

grad de realizare faţă de nivelul prevăzut de 98,4 la sută, inclusiv din mijloacele 

bugetului asigurărilor sociale de stat – 19343180,3 mii lei sau 99,3 la sută şi din 

transferuri de la bugetul de stat – 7843655,0 mii lei sau 96,2 la sută. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total pe Protecţia socială

Administrarea sistemului public de asigurări sociale

Protecţia în caz de incapacitate temporară de muncă

Protecţia persoanelor în etate

Protecţia în legătură cu pierderea întreţinătorului

Protecţia familiei şi copilului

Protecţia şomerilor

Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi

Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie

Protecţia socială în cazuri excepţionale

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni

19343180.3

223533.8
983266.1

13588140.3

297735.1

2129145

48003.7

2052446.1

20910.2

7843655.0

3209883.6
75516.6

689009.8
498.7

1057773

1121921.8

1241179.7

447871.8

Figura 12. Structura subprogramelor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor 

sociale de stat pentru anul 2021, conform sursei de finanțare

Executat din mijloacele  bugetului asigurărilor sociale de stat Executat din mijloacele bugetului de stat

 

Cheltuielile executate în anul 2021 din resursele generale ale bugetului asigurărilor 

sociale de stat au constituit 71,1% în totalul cheltuielilor, iar cele finanţate din 

mijloacele bugetului de stat – 28,9%. 

9002; 223533.8; 1.2%

9003; 983266.1; 5.1%

9004; 13588140.3; 
70.2%

9005; 297735.1; 1.5%

9006; 2129145; 
11.0%

9008; 48003.7; 0.2%9010; 2052446.1; 
10.6%

9011; 0.0; 0.0%

9012; 0.0; 0.0%

9019; 20910.2; 0.1%

Figura 13. Structura subprogramelor conform sursei de finanțare în anul 
2021: supbrograme finanţate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale 

de stat

 

Din suma totală a cheltuielilor executate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de 

stat de 19343180,3 mii lei, cota preponderentă de 70,2 la sută este deţinută de 

subprogramul 9004 „Protecţia persoanelor în etate”, cu un grad de realizare a 

cheltuielilor prevăzute de 99,7 la sută, după care urmează subprogramul 9006 

„Protecţia familiei şi copilului” cu o cotă de 11 la sută şi cu un grad de realizare faţă de 
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nivelul prevăzut de 99,3 la sută și subprogramul 9010 „Protecţia socială a persoanelor 

cu dizabilităţi” cu  o cotă de 10,6 la sută şi cu un grad de realizare de 98,9 la sută. 

Din punct de vedere a gradului de realizare a cheltuielilor bugetului asigurărilor 

sociale de stat, subprogramul 9019 „Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni” a 

înregistrat cel mai mic grad – 69,7 la sută sau cu 9089,8 mii lei mai puţin faţă de 

cheltuielile prevăzute. Nivelul mai inferior de executare a cheltuielilor a fost înregistrat 

la activitatea ”Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor 

asigurate”. Subprogramul 9004 „Protecţia persoanelor în etate” a înregistrat cel mai 

înalt grad de realizare – 99,7 la sută. 

9002; 0.00; 0.0%

9003; 0; 0.0%
9004; 3209883.6; 

40.9%

9005; 75516.6; 1.0%

9006; 689009.8; 8.8%

9008; 498.7; 0.0%

9010; 1057773.0; 
13.5%

9011; 1121921.8; 
14.3%

9012; 1241179.7; 
15.8%

9019; 447871.8; 5.7%

Figura 14. Structura subprogramelor conform sursei de finanțare în anul 

2021: supbrograme finanţate din mijloacele bugetului de stat

 

Din suma totală a cheltuielilor executate din mijloacele bugetului de stat de 7843655,0 

mii lei, cota preponderentă de circa 41 la sută este deţinută de subprogramul 9004 

„Protecţia persoanelor în etate” cu un grad de realizare faţă de nivelul prevăzut de 99,4 

la sută, după care urmează subprogramul 9012 „Protecţia socială în cazuri 

excepționale” cu  o cotă de circa 16 la sută şi cu un grad de realizare faţă de nivelul 

prevăzut de 91,2 la sută și subprogramul 9011 „Susţinerea suplimentară a unor 

categorii de populaţie” cu  o cotă de 14,3 la sută şi cu un grad de realizare faţă de 

nivelul prevăzut de 95,3 la sută.  

Din punct de vedere a gradului de realizare a cheltuielilor finanţate din mijloacele 

bugetului de stat, subprogramul 9008 „Protecţia şomerilor” a înregistrat cel mai mic 

grad – 3,2 la sută sau cu 15009,9 mii lei mai puţin faţă de cheltuielile prevăzute. 

Executarea mai mica a cheltuielilor a fost înregistrată la activitatea ”519 Protecţia 

socială a angajaţilor în caz de şomaj tehnic”, urmare a modificărilor efectuate în cadrul 

normativ la sfîrșitul anului și nerealizarea dreptului în anul de gestiune. Subprogramul 

9004 „Protecţia persoanelor în etate” a înregistrat cel mai înalt grad – 99,4 la sută. 
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3.1 Performanța pe subprograme, conform Raportului privind performanţa pe 

subprograme (Forma FD-053) 

Casa Naţională de Asigurări Sociale, conform prevederilor legale, administrează 

bugetul asigurărilor sociale de stat şi implementează subprogramele în conformitate cu 

obiectivele şi indicatorii de performanţă aprobaţi.  

Datele privind performanţa realizată în raport cu obiectivele asumate pe subprograme se 

prezintă în Raportul de performanţa la situaţia din 01 ianuarie 2022, aprobat prin 

Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (se anexează). 

C. Situaţia decontărilor     

In urma efectuării analizei stării decontărilor s-a constatat, că conform situaţiei la   

01.01.2022, datoriile, înregistrate în raportul privind executarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat la partea de cheltuieli și active nefinanciare, constituie  suma de  

147211,5 mii lei, iar creanţele - 14780,2 mii lei.  

Datoria faţă de beneficiarii de drepturi sociale şi la cheltuieli pentru taxa de comision şi 

serviciile de distribuire constituie suma de 131838,5 mii lei. 

Datoria faţă de beneficiarii de prestaţii de asigurări sociale a constituit suma de 75515,8 

mii lei, iar faţă de beneficiarii de prestaţii de asistenţă socială - 37088,1 mii lei. 

Tabelul 19. Datoria faţă de beneficiarii de prestaţii la 01.01.2022 
                                                                                                                                       (mii lei) 

Prestaţii de asigurări sociale  

Pensii de asigurări sociale 27724,2 

Indemnizaţii de asigurări sociale 47791,6 

TOTAL 75515,8 

Prestaţii de asistenţă socială  

Pensii de asistenţă socială 912,0 

Alocaţii 8250,8 

Indemnizaţii de asistență socială 10999,4 

Compensaţii 299,0 

Ajutoare băneşti 10606,7 

Alte prestaţii de asigurări sociale 6020,2 

TOTAL 37088,1 

Formarea datoriei faţă de beneficiari la situaţia de 01.01.2022, se explică prin faptul că, 

pe parcursul anului 2021, nu toţi beneficiarii, cărora li s-au calculat prestaţiile sociale 

cuvenite (pensii, indemnizaţii, compensaţii, alocaţii etc.) s-au adresat la prestatorii de 

servicii de plată pentru a le primi. Sumele respective urmează a fi achitate în anul 

bugetar următor. 
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Datoria la taxa de comision (cod 222970) şi la serviciile de distribuire  (cod 222980) 

formată în sumă totală de 19234,6 mii lei este determinată de faptul, că utilizarea 

acestor cheltuieli este în strictă dependentă de suma distribuită a prestaţiilor sociale.  

Conform prevederilor actelor normative, la finele fiecărei luni, sumele prestațiilor 

sociale stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive, se suspendă 

și se reflectă la conturi extrabilanțiere. 

Plata prestațiilor se reia  în baza cererii depuse de beneficiar și se achită retroactiv 

pentru un termen ce nu depășește trei ani calendaristici din luna adresării, dar nu mai 

devreme de luna suspendării. Soldul datoriilor plăților suspendate se micșorează cu 

suma prestațiilor reluate.  

Tabelul 20. Datorii suspendate față de beneficiarii de prestații sociale 

                                                                                                                                       (mii lei) 

Prestaţii de asigurări sociale  

Pensii de asigurări sociale 2977,7 

Indemnizaţii de asigurări sociale 1812,3 

TOTAL 4790,0 

Prestaţii de asistenţă socială  

Pensii de asistență socială 1072,4 

Indemnizaţii de asistență socială 1732,4 

Compensaţii 35,7 

Alocații  2636,1 

Ajutoare bănești 1882,2 

Alte prestaţii de asistență socială 189,5 

TOTAL 7548,3 

Creanţe interne (cod 41) 

La categoria 41 „Creanţe interne” este atribuită suma de (-41028,5 mii lei), ce 

reprezintă rambursarea la bugetul de stat a diferenţei dintre suma transferurilor pentru 

acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat şi deficitul real înregistrat la 

finele anului precedent, precum şi a sumei mijloacelor neutilizate în anul precedent, 

alocate din bugetul de stat pentru prestaţiile de asistenţă socială. Suma respectivă a fost 

reflectată în planul precizat pe an şi în partea de executare. 

Datorii interne (cod 51) 

Datoriile interne la situaţia de 01.01.2022 au constituit 362,9 mii lei şi se referă la plăţile 

capitalizate, care constituie plăţi încasate de la agenţii economici pentru achitarea 

prejudiciului cauzat pentru sănătate. 

Împrumuturi interne între bugete (cod 54) 
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Conform prevederilor articolului 62, alin.2 al Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181/2014, cu scopul acoperirii decalajelor temporare de casă, CNAS 

poate contracta împrumuturi de la bugetele componente ale bugetului public naţional cu 

scadenţă în acelaş an bugetar. Astfel, în perioada lunilor noiembrie - decembrie 2021, 

după utilizarea sumei planificate pentru acoperirea deficitului, a fost contractat de la 

bugetul de stat (Ministerul Finanţelor) împrumut în sumă totală de 800000,0 mii lei, 

care a fost restituit până la sfârşitul anului de gestiune. 

D.  Rezultatul executării bugetului asigurărilor sociale de stat 

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 a început cu un sold de 

mijloace băneşti în sumă de 41028,5 mii lei, care a fost rambursat bugetului de stat 

(Ministerului Finanţelor), conform prevederilor legale, şi a fost reflectat la categoria 41 

„Creanţe interne” articolul „418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii 

precedenţi la buget”.  

Conform rezultatelor executării, bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2021 s-a 

soldat (sold bugetar) cu un excedent în sumă de 60013,6 mii lei. Transferurile bugetului 

de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit  

2840042,9 mii lei. 

24285552.9

24244353.6

41199.3

27246848.9

27186835.3

60013.6

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000

Venituri, total

Cheltuieli, total

Deficit(-) /
Excedent(+)

mii lei

Figura 15. Rezultatele executării bugetului asigurărilor sociale de 

stat în anii 2020-2021

2020 2021

 

Conform executării de facto în anul 2021 excedentul format în sumă de 60013,6 mii lei 

a fost înregistrat în soldul de mijloace băneşti la sfârșitul perioadei cu valoarea de 

60376,5 mii lei, luîndu-se în calcul datoria internă privind plăţile capitalizate în sumă de 

362,9 mii lei.  
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III.Implementarea recomandărilor și executarea cerințelor din Hotărârea Curții 

de Conturi nr.20 din 03 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar a1 

Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 

anul 2020 

În temeiul Dispoziţiei Curții de Conturi nr.86 din 15 decembrie 2020 şi în conformitate 

cu Programele activităţii de audit pe anul 2020 și 2021, aprobate prin Hotărârile nr.77 

din 27 decembrie 2019 și respectiv nr.62 din 10 decembrie 2020, Raportul privind 

executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020 a fost  supus auditului 

extern. 

Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat în anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi 

nr.20 din 03 iunie 2021 prin intermediul căruia au fost înaintate către Casa Națională de 

Asigurări Sociale 2 cerințe și 9 recomandări de audit. Totalizarea acțiunilor întreprinse  

de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) întru executarea cerințelor și 

implementarea recomandărilor în termen constituie 100%. 

Cerința.2.6. CNAS pentru luare de atitudine și asigurarea implementării 

recomandărilor din Raportul de audit 

1. Întru intensificarea activităților de control  asupra autenticității actelor ce confirmă 

vechimea în serviciu și solda, eliberate de organele abilitate, în baza prevederilor art.49 

alin. (3) din Legea nr.1544/1993 privind asigurarea cu pensii a militarilor și a 

persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din 

cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, a fost desfășurat seminarul de instruire 

internă cu tematica „Controlul asupra autenticității actelor ce confirmă vechimea în 

serviciu și solda (cîștigul) eliberate de organele abilitate”. Totodată, a avut loc seminarul 

de instruire a angajaților Autorității Naționale a Penitenciarelor privind aplicarea 

cadrului legal la stabilirea pensiilor și prezentarea actelor justificative ce țin de 

vechimea in muncă, precum și confirmarea perioadelor cu înlesniri/avantaje pentru 

foștii angajați ai Autorității Naționale a Penitenciarelor. 

2. Conform normelor de evidență și raportare financiară, precum și în vederea 

identificării riscurilor și estimării impactului valoric asupra situațiilor financiare, CNAS 

a evaluat mecanismul de formare a rapoartelor în Sistemul Informațional „Protecţia 

Socială” și în evidența plății prestațiilor sociale se includ sumele achitate, neachitate și 

restituite prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Astfel, 

în Sistemul Informațional „Protecţia Socială” a fost elaborat ,,Raportul privind 

identificarea  și restituirea plăților necuvenite a prestațiilor sociale”. În raport sunt 

reflectate sumele supraplăților identificate în luna curentă. Suma restituită în luna 

curentă corespunde sumelor restituite prin intermediul serviciului guvernamental de 

plăti electronice MPay în perioada de gestiune.   

3. Cu referire la identificarea, evaluarea și includerea în evidența contabilă și în rapoarte 

a creanțelor privind suportul financiar și suportul unic, în Sistemul Informațional 

„Protecţia Socială” a fost elaborat ,,Raportul privind identificarea și restituirea plăților 

necuvenite a prestațiilor sociale”. Informația din raport privind sumele supraplăților 
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identificate în luna curentă, suma restituită în luna curentă și soldul la sfârșitul lunii sunt 

reflectate în evidența contabilă pentru fiecare tip de prestație socială, inclusiv pentru 

suportul financiar și suportul unic.  

4. Întru asigurarea descrierii procedurilor distincte de reflectare a datoriilor și creanțelor 

cu termen expirat, a fost organizată ședința comună cu reprezentanții Ministerului 

Finanțelor și Curții de Conturi cu privire la mecanismul de evidență a datoriilor și 

creanțelor cu termenul expirat și reflectarea acestora în rapoartele de executare a 

bugetului. Urmare a ședinței, CNAS a înaintat Ministerului Finanțelor propuneri de 

modificare a Instrucțiunii privind evidența contabilă a CNAS, care au fost acceptate. 

5. În rezultatul intensificării activităților de monitorizare și acordare a suportului 

Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale, a fost asigurat procesul de stabilire și calculare 

conformă a indemnizațiilor unice în legătură cu decesul pensionarului din rîndul 

instituțiilor de forță, indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de 

boli obișnuite, ajutorului de șomaj și indemnizațiilor în cazul decesului unuia dintre soți. 

6. Întru asigurarea perfecționării mecanismului de control al corectitudinii achitării 

indemnizațiilor urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării 

activității medicale în lupta cu COVID-19, a fost modificată  Instrucțiunea privind plata 

prestațiilor sociale beneficiarilor din sistemul public de asigurări sociale prin 

intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay). Totodată, a fost 

efectuată verificarea corectitudinii achitării indemnizațiilor urmașilor personalului 

medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19, în 

rezultatul cărora pe contul CNAS au fost recuperate sumele indemnizațiilor achitate 

incorect.  

7. În rezultatul intensificării activităților de monitorizare și suport Caselor Teritoriale de 

Asigurări Sociale, a fost asigurat procesul de stabilire și achitare în termen a: 

indemnizației de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite, 

indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă 

sau boli profesionale, indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți. Totodată, a fost 

implementată înscrierea în Registrul de conturi personale din sistemul guvernamental de 

plăți electronice MPay a informației pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitate 

temporară de muncă. Conform graficului lunar aprobat, transferul mijloacelor bănești 

pentru plata indemnizației se efectuează de trei ori pe lună.  

8. Cu referire la includerea în evidență separată a sumelor aferente indemnizațiilor 

pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boli 

profesionale achitate de angajator, cît și cele stabilite de CNAS, precum și reflectarea 

corespunzătoare a acestora în rapoarte, a fost modificat Raportul privind plata 

indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, unde a fost introdus un cod 

nou de buget de finanțare la sumele respective. 

9. Întru eficientizarea proceselor aferente formării și schimbului de date privind decesul 

beneficiarilor, precum și în scopul excluderii cheltuielilor nejustificate, a fost 

monitorizată continuu procedura de suspendare a plății prestațiilor sociale în baza 

schimbului de date, totodată a fost implementat un mecanism nou de verificare a datelor 
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livrate de către Agenția Servicii Publice și înscrise în Sistemul Informațional ,,Protecția 

Socială”. Informația privind decesul beneficiarilor se transmite către Agenția de 

Guvernare Electronică pentru blocarea plăților și în scopul excluderii cheltuielilor 

nejustificate. 

Cerința 2.7. Consiliului de Administrație al CNAS pentru documentare cu privire la 

rezultatele auditului public extern și monitorizare a implementării recomandărilor 

înaintate 

Prin scrisoarea nr.2938 din 24.06.2020, Consiliului de Administrație al CNAS au fost 

prezentate pentru documentare Hotărârea Curții de Conturi nr.20 din 03.06.2021 și 

Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat în anul 2020. Totodată, prin scrisoarea nr.1965 din 01 aprilie 

2022 Consiliului de Administrație a fost prezentată informația cu privire la măsurile 

întreprinse întru executarea Hotărârii Curţii de Conturi susmenționată. 

 

 

Director general 

al Casei Naționale de Asigurări Sociale                                               Elena ȚÎBÎRNĂ 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de 

hotărâre a Parlamentului 

pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat în anul 2021 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului  

Casa Naţională de Asigurări Sociale  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite  

Proiectul menţionat este elaborat în conformitate cu articolele 22, 47 şi 73 ale 

Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale nr. 181/2014.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

-  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

În Raport sunt expuse datele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat în anul 2021 la venituri, cheltuieli şi excedent.  

Bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2021 a fost executat în conformitate cu 

indicatorii stabiliţi prin Legea nr. 191/2021 pentru modificarea Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020.  

Conform datelor Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat în anul 2021, compartimentul Venituri a fost realizat la nivel de 98,6 la sută 

faţă de prevederile anuale şi cel de Cheltuieli – la nivel de 98,4 la sută.  

În rezultatul exerciţiului bugetar, se propune pentru aprobare parametrii realizaţi ai 

bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 la venituri în sumă de 27246,8 

mil. lei şi la cheltuieli în sumă de 27186,8 mil. lei, cu un excedent în sumă de 60,0 

mil. lei.  

5. Fundamentarea economico-financiară  

- 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul Hotărârii Guvernului se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar 

aprobarea acestuia nu va genera ca consecință necesitatea amendării altor acte 

normative.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

- 

8. Constatările expertizei anticorupţie  

- 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  



- 

10. Constatările expertizei juridice  

- 

11. Constatările altor expertize  

- 

 

 

Director general  

al Casei Naţionale de Asigurări Sociale                                          Elena ŢÎBÎRNĂ 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul  de hotărâre a Parlamentului 

pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat în anul 2021 

 

 

Proiectul menţionat este elaborat în conformitate cu articolele 22, 47 şi 73 ale Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale nr. 181/2014. 

 

În Raport sunt expuse datele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 

anul 2021 la venituri, cheltuieli şi excedent. 

  

Bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2021 a fost executat în conformitate cu 

indicatorii stabiliţi prin Legea nr. 191/2021 pentru modificarea Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020. 

  

Conform datelor Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 

anul 2021, compartimentul Venituri a fost realizat la nivel de 98,6 la sută faţă de 

prevederile anuale şi cel de Cheltuieli – la nivel de 98,4 la sută. 

  

În rezultatul exerciţiului bugetar, se propune pentru aprobare parametrii realizaţi ai 

bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 la venituri în sumă de 27246,8 mil. 

lei şi la cheltuieli în sumă de 27186,8 mil. lei, cu un excedent în sumă de 60,0 mil. lei. 

 

 

 

 

Directorul General  

al Casei Naţionale de Asigurări Sociale                                            Elena ŢÎBÎRNĂ 

 
 

 



Aprobat prin Ordinul ministerului

finantelor al RePublicii Moldova

nr.38 din 17 .Q2.2017,instruc{iunea

Privind eviden(a contabild a GNAS

coordonatd cu Ministerul Finanlelor al R'M'

Casa Nafionall de Asigurlri Sociale a Republicii Moldova

BrLA|ITUL CONTABTL

la situa{ia de I ianuarie2022

lei

Indicatorii Codul rdndului La finele perioadei

de gestiune curente

La finele perioadei
de gestiune
precedente

Nr.

3 4 5
1

\U  I IY

{CTWE CURENTE
Vliiloace blnesti

I

1.1
I 3928 17r28

Uasa( lu t )
2 s9924685 40578095

Conturi curente in valutd nalionali (102)

J 296389 270414
Conturi curente in valutd str[ind (103)

4 r238r 14946
Alte mttloace baneStl (ru'+rtt ?t-ryu/

5 60237383 40880583
Total s.1.1 (rd.01+rd.02+rd.03+rd'Ua)

1.2 rsso+s662:l t$3796229
Ct.*l" p" t"*t**cort priuiod contributiile de asigurdri

sociale de stat obligatorii (l 1 1)

6

,7 36289940! 334061668
Ct"an1" pe termen scurt privind amenzile $i penahtaflle

(L12\

Ct.-l. p" 1"""* scurt privind contribuliile de asigurdri

sociale benevole (1 13)

d

9 | 26289s84 -2061'745
C.e*l" n" temt"tt t"urt ale bugetului de stat (114)

10 73002359
Creante pe termen scurt ale distribuitorilor de prestatll

(1  15)
l ^ " lo ra  l r1  I6 \ 1 1 -1989205 -832439

Ure€mte Pe rerrnerl suurr Pr t2 68624719 6069613r
Alte creanle pe l€I'trrE[ r!!ll-\j'-?-

13
Corectii Ia datorll ouolo€Ne (-, ( I r o/

t4 2109313s3s L825659844
Total s.1.2
(rd.06+rd.07+rd.08+rd.0S@

I s054493) f ( ,cufr  ut i  ular rur I  t r  urolvr rsrr

vlateriale (131) t 5 4617r3s
t6 29099075 29288675

)biecte de micivaloare qi scurt6 dwatalrJz)

1 7 -28712009 -28569519
Uzura obiectelor de mic6 valoare $i scufta duram (-, (rJJ/

18 5004201 5773649
Total s.1.3 (rd.15+rd.16-rd.17)

Act ivef inanciarecurente .  -  . - .  -----
r - . , ^^+ :+ : :  6a  +a f f ian  qcr r r f  in  inhenr indef t  l l lCe  (  l+ t ,

t.4 19
Iuv  wrLr l r r -  

:  :  :  :  I  T i i l i
Investilii pe termen scurt in intreprindert asocnre (t+z/ 20

Investitii pe termen t",rrt-,,t"[att6la scaden!6 (143) 2 l

22-,,-.+i+ii hA rAffipn s.crrrt destinate vlnzlrll ( 14+)

23rhrri acordate De termen scurt ( l4))

24
Coreclii la datorii dubioase aferente activelor rlnanclare

nr*onfc /-\ f 146'l
d r ot-"i'> n+rA ) 1 +rt1 2,2+rd.23 -rd.24\ ZJ

1.5Alte active curente



reffien scrrrt acordate (151)

27 6490s 6r72C
Cheltuieli anticipate curente (1 52)

@aferente altor active curente (-

)  (1s3)
28

29 64905 6t720
Total s. 1.5 (rd.26+rd.27'td.28)

30 2174620024 1872375796
totut *pitotul 1 (rd.05+rd.14+rd.18+rd'25+rd'29)

)

n
ACTIVE PE TER]VIEN LTJNG

/a-oon*a na farman l l t

3 1Cr"*1" pe termen lung aferente contribu{iilor de asrguraxl

sociale obligatorii (201)
32

-reanle pe termen lung privind amenzlle $i penatlta$te

/?nt\
J J

Alte creante pe tennen lung (203)

34Total s.2.1 (rd.3 1+rd.32+rd.33)

., Active linanciare pe telme!-lgllg

il-.tti6 p" t"t*en lung in intreprinderi fiice (211) 35

@ in intreprinderi asociate (212) 36

h"".tttii p" 1""""" t""g deJinute p|ndlascaden!6 (213) J I

38Ittn"ttitii p" termen lung destinate vdnzdrii QI4)

tp*-"t*t 
"""td"t" 

pe termen lung (215) 39

40C-""lii la datorii dubioase privind activele financiare pe

termen lung (-) (216)

4 lModific*"a ualorii investitiilor pe termen lung (217)

T"t"t 
"2, 

(.dstfrd.36+rd.37+rd.38-rd'39-rd'40+/-
rd.41)

42

2.3Active materiale Pe termen tung

Terenuri (221)
Miiloace fixe (222\

43 12039141.| tzolgt+t

44 itaz$sstl 21s728683
45

46 -rcagas+tzl -105627161
Uzura mijloacelor fixe (-) Q24)

47 121977226 122140663
a, t-A A?,*rrl AA+IA l,5'rd^46\

nf iva teriale 84558651 79479057
A,ctive nemateriale (23 1)

ta2.r\

48

49

e-otti"*"u activelor nemateriale (-) (233) 50 -825376s6 -77605555

2020995 1873502
^+^r o'! A (rA AR+tll 4A-rd-50) 5t

52 123998221 t240r4165
TOTAL capitolul 2 (rd.34+rd.42+rd'47+rd'sr)

2298618245 1996389961
n^.n r r ^u'rvE R AI -A(]TIV (rd-30+rd.52) 55

PASIV

1 rNI.It]VfE'N S(1IITIT

3.1Datorii ne termen scurt calculate

54 28493774 260623s8
Datorii pe termen scurt fati de pensionari privind plata

oensiilor si indemnizatiilor L 2698689 2111373
D"t".tt p.{.t 

"" 
scurt privind plata indemniza{iilor qi

, . . r  - -  f - - ^ - :1 : : I ^ -  ^ - .  ^^ - : :  /2n t \

55

J0mpcllsatl lrul rail lrrrruvr vq vvvu

56 532s5305 506s6873
Outotii pe termen scurt privind plata indemnizatlllor de

aslgurarr soglarE bal.rd r4lrrvr \JvJ)
57 1t344 -499r5

Outotii p" termen scurt privind plata indemnizajiilor 9t

compensaliilor de asigurare social6 de stat in urma
.: L^l:t^- ^.^f-"i^-alc /?O4\

auuluEnlEtur tls lrlsuv4 Br
58 893372 t755641

Datorii pe termen scurt privind plbfile din tbndul <le

somai(305)
59nut*ii pe termen scurt privind p161ile de asigurare socrala

benevoll (306)



Out*ii pe termen scurt privind plata prestafiilor de stat

din bueetul de stat (307)

60 37088044 35227392

D"t"ttt p"i"t-"n scurt fa!6 de distribuitorii de prestali
^ ^ - , : ^ : : l ^  ^ ^ ^ . i o f a  / ' ? n Q \

6 l t68131524 t96451773

62 r1582306 13918756
Datorii pe termen scurt privind retribuirea muncii,

contribuliile de asiguriri sociale gi impozitele
personalului (309)

Datotii pe tertt en scurt ale bugetului de asigurdri sociale
f^+x ,{-  l . "dAf ir l  ' la cfof /?1O\

63

Oatorii pe tetmen scurt privind supraplata contribuliilor

de asisurtui sociale oblieatorii (311)

64 841t792 8s0s022

Datorii financiare pe termen scurt (3 l) 65

Alte datorii pe termen scurt (313) 66 16786433 12299305

Total s.3.1
(rd.54+rd.55+rd.56+rd.57+rd.58+rd.59+rd.60+rd'6 I +

rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66)

67 327329895 346938s78

TOTAL capitolul 3 (rd.67) 68 327329895 346938578

4 DATORIIPE TERMENLT]NG

4.1Datorii pe termen lung calculate

Datorii financiare pe termen lung (401) 69

Alte datorii pe termen lung (a02) 70 35127362 34850552

Total s.4.1 (rd.69+rd.70) 7l 35127362 34850552

TOTAL canitolul 4 (rd.7l\ 72 35127362 34850ss2

3 CAPITALTJL PROPRIU
5.1Fondurile institu{iei

Fondul activelor materiale pe termen lung (5qD 73 t2197722C 122140663

F""dut 
"bie"tetor 

de mic6 valoare gi scu44!@)- 74 391905 723996

Fondul activelor in curs de execufq(!91rQQ 75 c

Fondul activelor nemateriale (503) 76 2020995 1873s01

Total s.5.1 ftd.73+rd.7 4+rd.75+rd.76) 77 124390126 124738160

{ ' t Diferenta din reevaluare
DiferenJa din reevaluarea activelor materiale pe termen

lune (51l)

78

Diferenta din reevaluarea investitiilor (5 I 2) 79

Total s.5.2 ftl-rd.78+l-rd.79l 80

5.3 Rezerve
Rezerve stabilite de legislafie (531) 8 1

Akerezewe (532) 82

Total s.5.3 (rd.81+rd.82) 83

5.4 /,r^4i-i+\/-\

84 1450895872 1382010219
Excedent (deficit) acumulat al perioadei precedente (541)

Excedent (deficit) acumulat al perioadei de gestiune 85 360874990 t07852452

Total s.5.4 (+/-rd. 84+/- rd.85) 86 1811770862 1489862671

rOrAI, capitolul 5 (rd. 7 7 +l -rd.S0+r4.81!-lA!9) 87 1936160988 1614600831

TOTAL GENERAL - PASIV 88 2298618245 199638996r

trd. 68+rd.72+rd.87)

7/,' zDirector general al casei Nafionale de Asigurlri sociale

$eful Direc{iei generale finanfe efl

Elena TieinNA
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RaPort

privind executarea bugetului asiguririlor sociale de stat

la situatia de 01 nnuarie2022

Formularul nr.4 CNAS
AProbat

Prin Ordinul ministrului

finantelor al RePublicii Moldova

nr. 38 din 17 februarie 2017

mii lei
Periodicitatea: trimestrial, anual

Denumirea ECO

Plan

Executat fat:i de
precizat

fati de precizat

d."t""t-T-t"
(+l-\ | VoV"

Executat anul
curent

Executat
anul

precedent

Executat
anul curent fati de

anul precedent

Aprobat I Precizat
n e r n  I  D e a n

devieri
(+/-)

in
V"o

3 4 5 6 8 9 10

2s7glg84.4l 27629046.7 27246E48.9 -382197.8 98,( 2428s5s2.5 2961296.4 112.2
I. VENITI]R] I

]ONTRIBUTU SI PRIME DE ASIGURARI

NRIJGATORII
12 150E009E.( 162E4875.: l62238Sl.sl -60994.01 99'6 14295392.1 19284E9.4 113.s

CONTRIBUTX DE ASIGURARI SOCIALE DE
iTAT OBLIGATORI{

tzl 1s080098.01 16284875.: 16223881.s1 -60994.0 99.6 L4295392.r 1928489.4 113.s

Contribulii de asigurdri sociale de stat obligatorii

virate de angaiatori -
l2 I 100 t4921484.7 t6082472.1 16017699.7 -64772.4 99.C 14138048.2l  87965 1.5 113.3

118639.2 I  855.? 101 .6 6 5 d  I  ) . 2 32824.4 138.2Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii,

virate de persoanele fizice ce lgi desfrgoare activitate

ne cnnt nronritt

12t31,( t10292.1 I  16783.5

Contribulii de asiguriri sociale de stat individuale

virate de persoanele fizice care au lncheiat contract

indiwidrral

nB2A 3037.8 | 4267.2 5553.4 t286.2 130.1 4458.1 1094.1 124.6

Contribulii de asigurdri sociale de stat obligatorii,

viBte de titularii de patenta de intreprirz[tot-
12t33( 4s282.', 45282.1

0.(

41093.6 4189 .1 90.'1 35341.( 5752.e 116 .3

115 .4 115 .4 91 . ( 24.4 t26.tContribulii de asigurari sociale de stat obligatorii'

virate de persoanele fizice, proprietarii de terenuri t2134C 0.(

Majorarea de intirziere (penalitatea)calculati pentru

neachitarea in termen a contribuiiilor de asigurdri

sociale de stat oblis,atorii

t2r4r( 0.( 36070.C 40780.2 47t0.2 1  13 .1 31637.4 9142.8 t28.9

ALTE VENITI]RJ I 257300.0 276204.4 298281.i 22077.1 108.0 220758.r 77523,4 135.1

TENITIru DIN PROPRIETATE l4 3000.0 3000.( 2426.3 -573.i 80., 3282.2 -856.( 73.9

)oblnzi $i alte plali incasate t4l 3000.( 3000.( 2426.4 - ) t 5 . t 80.9 3282.4 -856.( I  ) . >

)obinzi incasate la soldurile mijloacelor bdnesti la

:onturile bancare ale bugetului asigurlrilor sociale 141 I 3000.0 3o0o.ol 2426.3 - J t 5 . t 80.9 3282.3 -856.0 73.9

YNXrITNT NN{ ViNZAREA MARFURILOR $I
tT.,RVICilI,OR

142 0.t 2s.( 36.8 l l . r L47.2 0.0 36.6

Mijloace lncasate la bugetul asigurdrilor sociale de

Jtat conform documentelor executorii privind

rtrsnunderea subsidiard

14223',7 0.0 25.0

2S00J

36.8 I  1 .8 147.2 0.c J O . t

2060.( -739.4 73.6

82.4

2952.n

87.8

-891.4

2 .1

69.E

t03.2
{MENZI SI SANCTIUNI 143 2800.0

Amenzi $i sancliuni contravenJionale incasate ln

hrrqetul asisurtrrilor sociale de stat
143150 0.( 110 . ( 90.6 -t9.4

Amenzi aferente plililor la bugetul asigurdrilor

sociale de stat
143430 2800.0 2690 1970.0 -720.C 73.2 2864.2 -894.2 68 .8

293757.E 23378,4 106.( 214523,8 79234.0 136.t
ALTE VENITURI $I VENITIJRI
NFMNNTIT'I' ATtr',

145 251500.0 270379,4

Alte venituri incasate in bugetul asiguririlor sociale 1,4s12( 2800.( 1900.0 1033.8 -866.2 54.4 26ts -1581. 39.s

268479.4 292724.C 24244.6 109.0 21 1908. I 808 15 t38I
Impozit unic perceput de la rezidentii parcurilor I t+StOt
nenfru tehnolosia informationale

248700.0

TRANSFERI]RI PRIMITE N CADRUL

BUGETULUI PUBLIC NATIONAL

Iransferuri primite in cadrul bugetului

eonsolidet central

19 104545E6.4

10454586.4

1t067966.t 10724685.t -343280.9 96.5 9769402., 955283.1 109.8

11067966.1 10724685.9 -343280.9 96.9 9769402.1 955283.2 109.8
192

8227923.9 7884643.( -343280.9 95.8 72t4754.t 669888. I 109. :Transferuri curente primite cu destinatie speciala

intre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de t92llc 1263029.(

Fa*fe.*i cu."nte primite cu destinaJie generali I
intre bugetul de stat si bugetul asigrrarilor sociale de | 19213(

i l t l

3191557.t 2840042.9 2840042.9 0.0 100.0 2554647.E 285395.1 ttl.2

27629046.7

E6o6{rss

271E6835.3 -44221r.4 9E.4 24244353.4 2942481. tt2.ln cnnr.rurnlr $I ACTTVE NEFINANCIARE 2+3 25791984.4

27172077.: -434352.4 98.4 24230116.0
Ls1994.6

2941361 tt2.l
IIL CHELTUIf,LI
CHELTUIELI DE PERSONAL

REMUNERAREA MUNCII

Rernunerarea muncii angajalilor conform statelor

Remunerarea munci i temporare

, 25768E70.4
t7396.5 I11.0

2l 175632.1 17640 17539r.r -1010.2 99.4

2rl L36149.4 136149.4 135412.6 -676.8 99.5 124112.0 I 1360.6 109.2

2 1 1 1 8 0 136149.4 136149.4 115472.6 -676.8 99.5 1241,12.0 I 1360.( to9.t

211200 0.0 0.0 0.( 0.( 0.(
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Denumirea ECO

Plan
Executat anul

curent

Executat fattr de
precizat

fati de precizat
Executat

anul
precedent

Executat
anul curent fa$I de

anul precedent

Aprobat
De an

Precizat
De an

devieri
ftt-l

tu
o/oo/o

devieri
(+/-)

ln

V"Vo

1

Active nemateriale
Procurarea activelor nemaleriale

Alte miiloace lixe
Procumrea altor miiloace fixe

five

3 4 3 6 7 8 9 l0

311 7790,1 6890.0 4604.4 -2285.4 66.t 5715.4 l l l l E0.(

3171  l 0 7790.C 6890.0 4604.4 -2285.( 66.t 5715.4 I t l 1 80.(

318 0.( 0.( 0.( 0.( 0.( 0.0 0.( 0.(

3181  1 ( 0.( 0.( 0.0 0.( 0.( 0.0 0.0 0.0

31812 ( 0.( 0.0 0.c 0.0 0.0 0.0 0.c 0.0

Investitii cspitale in active in curs de executie 31J 500.0 500.0 0.0 -500.0 0.0 118.I I  18. I 0.I

319210
3t9240

500.0 s00.c 0.( -500.( 0.( 118 . ( I  18.( 0.(

)reoaf iree nroiectelor 0.0 0.( 0.( 0.( 0.( 0.( 0.0

TTOCT]RI DE MATERIALE, CIRCUI.ANTE 33 530s.{ 5369.3 2904.6 -2464.1 s4.1 3420.9 -s16.3 E4.9

Combustibil carburanti si lubrifianti 331 32,4 32.t 6.4 -26.1 19.8 0.0 6.4 0.0

Procurarea combustibilului, carburanlilor 9i
lrrhrifianiilor

331 I 10 t2.+ 6.4 -26.C l9. t 0.( 6.4 0.(

Piese de scbimb 332 1363.{ 1226.( 326.2 -900.{ 26.( 248.8 77.4 r31.1

Procumrea nieselor de schimb 332llC 1363.( t226.( 326.2 -900.r 26.( 248.8 131 .1

Materiale de uz gospodiresc ai rechizite de birou 33( 3910,4 4110.3 2s72.0 -1s3E.3 62.6 3t72.1 -600.1 81.1

Procurarea materialelor de uz gospodaresc 9i
rechizitelor de birou

3361 1( 3910.4 41 10.3 2572.( 1538.3 62.6 3172.1 {00.r 8 1 . 1

Mi\RFURI 35 1028.9 t230.7 930.i -300., 75.( 960.1 -29.( 96.9

VIIrfuri 3s1 r028.i 1230.1 930.! -300., 75.6 960.r -29.( 96.9

lrocurarea mlrfurilor 351  1  10 1028.! 1230.i 930.i -300.2 75.6 960.1 -29.( 96.9

V. SOLD BUGETAR (defrcit (-), excedent (+) 
| r-@*r' 0.0 0.( 60013.6 60013.6 0.{ 4t199.3

vI. SURSELEDEFINANTARE 4+5+9 0.0 0.0 -60013.( -60013.( 0.{ -41L99.3

0.0 -41028.5 -41028.5 0.( 0.( -163043.1

4 l 0.c -41028.5 41028.5 0.( 0.( -163043.i

hucetn ln i 4 1 8 0.( 4t028.5 -4t028.5 0.( 0.( -163043;1

lambursarea mijloacelor bugetare din anii

rrecedentl la buget
41813r 0.( 41028.s 41028.5 0.0 0.0 -163041.1

CREDTTE INTERNE INTRE BUGETE 44

Credite in cadrul Bugetului Consolidat Central 44t

\cordarea creditelor lntre bugetul de stat li bugehil

rsisurerilor sociale de stat
442trO

Rambursarea creditelor intre bugetul de stat 9i
husetul asipurS.rilor sociale de stat

44212(

VIII. DATORII
362.9 362.9 -170.t 533.i

5 l 362.9 362.t -170.t 533.i

5 1 8 362.9 502-t -170.8 ) 5 5 .  I

)l[ti caoitalizate 51861 ( 362.9 362.t -170.8 J 5 5 .  I

Datorii privind plata pensiilor qi indemniza{iilor

transferate ln baza acordurilor bilaterale
51862(

iMPRIIMUTURI INTERNE INTRE BUGEI'E 54 0.( 0.(

.mprumuturi in cadrul Bugetului Consolidat Central 542 0.( 0.(

?rimirea imprumutului intre bugetul de stat Si
rusetul asisurdrilor sociale de stat

542110 800000.0 600000.0 200000.0

Rambursarea lmprumutului lntre bugetul de stat $i
husetul asisur5rilor sociale de stat

54212( -800000.0 -600000.0 -200000.0

irwnuvrururu INTERNE DE LA INSTIruTIILE
55

norumuturi inteme de la institutiile financiare
i*i.aa tmrnrarrfr'l"i de lq inetihrtiile financiare

552
s52t1

Rambursarea imprumutului de la institutiile

finqnciare
552t2(

DL MODIFICAREA SOLDULIII DE
MTTT TA.-T'. RINT"STI

0.0 41028.5 -19348.( -60376.5 122015.2 -141363.1

;OID DT, MIJI]OACE BANE$TI LA

iNcnPITnL PIRIOADEI
9l 0.( 41028.! 41028.s 0.0 163043.1 -122015.2

SOLD DE MIJI-TOACE BANE$TI I.A

Ctr'IRSI'ITII, PERIOADEI
93 0.0 0.0 60376.s 60376.5 41028.s 19348.0

otena t'rBinNi

Elena COSTIN
,/ ftr**Z

2t/ 
!

d{e*/
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Fornularul nr'4.1 CNAS
AProbat

Prin Ordinul ministrului

finanl€lor al Republicii Moldova

nr. 38 din 17 febonrie20l7

RrPort
privind executerea bugetului asigurtrrilor sociale de stst hltsrter de cheltuieli {i ective nefinenciere

le situetir din 01 ianuarie 2022

Prime de asigurare obligatorie de asistenti
medicall achitate de angajatori $i angajati pe

Sewicii poqtale 9i servioii de disfibuire a

la incetarea aoliunii contaotului de

achitate din mijloacele financiare ale

nambwsarea mijloacelor bugetare din anii

Ps0. t ol 2



Alte cheltuieli in baza de contracte ou persoane

in active in curs de

tvleiorarea valorii cornbustibilului, carburanlilor 9i

de uz gospodlresc ai rechizite de

valorii materialelor de uz gospodtrresc ai

Ptocurarea materialelor de uz gospodareso qi

Denumirec

Director general al Casei Nafionale de Asiguriri Socirle

$eful Direcfiei generale finante

$eful Direc{iei planificare bugeterl

EtenatiBfuNI

ElenaCOSTIN

ZinrftIr MAIT{TALUTA

Pqa2sl2



Director general al Crsei Nafionale de

Asigurlri Sociale

$eful Direcfiei generale finanfe

$eful Direcfiei planificare bugetarl

tr'ormularul nr.4.2 CNAS
AProbat

prin anexa nr'2 la ffdinul ministrului

finanfelor al RePublicii Moldova

nr.38 din 17 februarie 2017

RrPort

prMnd executarea bugetului asigurlrilor sociale dc stlt la partea de venituri
' 

ta situa{ia de 0l ianuarie 2022 
mii lei

< 2
/z'fuzrzvzz 

Erene f iBtRNa

Ctd EhnrcosrrN

Periodicitates: semestu I, 9 luoi' anual

Efective

Totel

Denunirea ECO

Plan

Executat
Aprobat

pe ttr
Precizat

pe tn
Crernfe Datorii

,, 3 4 5 6 7 E

Ll 2s79r9E4A 27629046J 27246E48,9 16753129,9 1943436J 14E897;0

coxrnnurn $I PRrME DE ASTGURARJ
OBLIGATORII

T2 15080098,0 16284875,5 r6223E81F 1643913E.4 18779342 141905,6

150E009E,( 162E4E75,5 162238E1,516439138,4tE779342 141905.6coxrnntltu n*stcuRARr socrALE
DE STAT OBLIGATORTT-

t2L

16017699,i t61965722 l5 I 8348, I 107881,0
C""tlb"ittd"ast socialedestatobligatorii

virate de aneaiatori
12l r00 t4921484,7 16082472,1

110292,8 l 1 6783,5 t18639,2 117929,r 21555,8 1706/.,2Cr"trlb"ttt d€ attgt ratt sociale de stat obligarorii'

virate de persoanele fzice ce $i desftrsoard

activitate De cont ProPriu

l2l3l0

3037,8 4267,2 5553 5481,6 2021 1593,1:onnltutii 0" asigurtrri sociale do stat

'ndividuale virate de peisoanele fizice car€ au

incjreiat contract individud

t2l320

45282,1 41093,1 40473,5 2940,6 t22r6,3Contribugii de asigurlri sociale de stat

obligatorii, virate de titularii de patentil de
lnfrmrinTtior

t2r330 45282,7

0,0 r15 3,9 4,1 839,7@destatobligatorii,
virate de persoanele fzice, proprietarii de
termrrri aricnle

'2'34A 0,c

36070,( 40780,2 78678,r 334883.2 2311,3Maj"rat"a de ltrtfuzterc (penalitatea)calcdat[

pentu neachitarca in termen a contribu{iilor de

asisuriiri sociale de stat obligatorii --

t2l4l( 0,0

t4 257300,0 2762044 2e82Elrsl 31122!i 65502,31 6991,4
ALTEVENITURI 3000,0 24263 2426; 0'0 0,!
'rnrll rf Unf DIN PROPRIETATE t4r

3000,( 2426,3 2426,3 0,0 0,0;bi"d 1".^.J. t" *tdurile mijloacelor btrnegti

a conturile bancare ale bugetului asigurilrilor

nciale de stat

14 l l l 3000,(

25.( 36,E E110,6 936E,1 0'E
VnXITURIDII|VI"ZAREA L42

tltrlrr

25,0 36,E 8110,6 9368,1 0,8Mijloace lncasate in bugetul asigurtrrilor socrale

ile stat conform documeirtelor executorii privind

rEcn'ndaeq snhsidiarl

142237

2800,{ 2060,6

90,6

4397,9

0,(

2E0r62

0,0

6rtJ
amnNzr st SANCTTUNI 143 ZdUU'U

0,0G.t t $t t ""tiuti 
conbavenfionaleincasale in

bugetul asiguririlor sociale de stat 143150 0,c I r0,0

2800,0 2690,C 1970,( 4397,9 28016,2 611,2
Amenzi aferetrte ptAtitor la bugetul asigurlrilor

sociale de stat
14343C

29t757,E 299056,7 2E11E,0 6379,4
IT.TN TTNXTTURI $I VENITURI
NEIDENTIF'ICAIE-

145 251500,0 270379,4

2800,0 1900,0 1033,8 935,3 50.4 0,(
e,tte tenitrui tncasate in bugetul asigur[rilor

sociale de stat
145120

2684794 292724,0 298r2U 28067,6 6379,4
@denfiiparcwilor
rmm tehnoloeii informationale

145161 248700.(

11067966,t t07246E5,9TRANSFERURI PRIMITE N{ CADRUL

BUGETULUI PUBLIC NATIONAL
1l 104545E6,4

11067966,8 107246E5JTnttfe*"i p"inite in cadrul bugetului

cnnsolidnt centrl l
t92 104545E6,4

8227923,9Transferuri curetlte prtntte ou destinafle speciala

intre bugetul de stat si bugehrl asigurarilor sooialt l92ln 7263029,e

fransfenri ourente prlmtte ou destinalie generall

intre bugetul tle stat si bugetul asigurarilor sooialt

ile stat

3191557,4 2840042,5 2840042,91921

ffid--{ Zinaide MANTALUTA



Forma FD-053
Aprobat prin

Ordinul ministrului fi nan{elor

nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanfl la situafia de 01 ianuarie 2022
(semianul, anual)

Autori tatea b Casa Nationald de Asisuriri Sociale
Institutia
Grupa pr inc ipa
subgrupa

Administrare in sistemul public de asigurlri sociale

Protectia sociald
Administrarea sistemului bl ic  de as igurdr i  soc ia le

Sistem public de asigurdri sociale organizat qi gestionat eficient, conform qi transparent.

Obiective

O 1. Asigurarea in anii 2021-2023 a gestiondrii eficiente a sistemului public de asigur6ri sociale, conform cadrului
normativ din domeniu gi in limita cheltuielilor de administrare de 3o/o anual din totalul cheltuielilor. - Realizat.
02 Reingineria cdtre anul 2023 aeel putin 80% din serviciile publice prestate de CNAS. (Pentru anul2022 planificat-
40o/o, exeeutat-63Yo.- Re alizat. )

Descriere narati
Subprogramul include cheltuielile aferente intnelinerii CNAS gi cele pentru mentenenla gi dezvoltarea sistemului
informational "proteclia Sociald" gi a altor componente informa{ionale.

Unitatea de
masurA

De nezultat

Ponderea cheltuielilor pentru
administrarea gestionErii sistemului in
cheltuielile totale ale BASS.

Ponderea mai micd a

c he I tuiel i I or e s t e apre c iatd

Ponderea cheltuielilor pentru mentenenta
qi dezvoltarea sistemului informa{ional in
totalul cheltuielilor pentru administrarea
gestiondrii sistemului public de asigurdri
sociale"

Rata serviciilor supuse reingineriei

Ponderea cheltuielilor pentru forrnarea
profesional6.

Numdrul angajatilor instruiJi anual.
Aufost incluse Si persoanele

intocmite 9i plasate pe pagina oficiali

Fluctua{ia personalului

De eficienfi

Exi ste np rtnc I i i I or/pos turi I or
vacante in cadnrl

i lor CNAS, inclusit '

intensitdlii In muncd

specialistilor in legdturd ctt

privind ntodificdrile
legisla1ia in domeniul
igttrdri sociale slrnt factori

att dus Ia cre$terea

idui mediu.

Salariu mediu pe unitate de personal 1 0288. 1 0 1871.4



TOTAL 245 136.4 2451 36.4 223533.8

Managementul Lutori t i { i lor admin istrat ive centrale 000 0 221352.7 221352.1 208057.r

CHELTUIELI TOTAI- 000 0 2+3 221352.7 22t352.7 208057. r
CHELTUIELI 0000 z 213939.0 213526.2 202647.s

Cheltuieli de oersonal 000c 21 175632.7 t76401.3 l7 5391.1

Bunuri gi servicii 000 0 22 29453.9 283'71 .1 19541

PRESTATII SOCIALE 000 0 2i 3812.5 3443.9 a 1 < A  a

ALTE CHELTUIELI 000 0 2E 5039.9 5309.9 4964.:

ACTIVE NEFINANCIARE 0000 74r3 .7 7826.5 5409.(

MIJLOACE FIXE 000 0 J I J J ) ) .  I 3345.1 2265. f

STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 000(, 33 3029.7 3325.1 2287.t

MARFURI 000 0 J : 1028.9 fi55.7 856.8

Mentenanfa gi d
altor comoonent

ezvoltarea sistemului informa(ional "Protec{ia social l"  qi a

e informationale
0a247 '23783.7 23783.1 15476.7

CHELTUIELI TOTAI 00247 z.rJ 23783.7 23783.7 15476.'7

CHELTUIELI 00247 2 8083.4 8993.4 6128.5

Bunuri qi servicii 00247 22 8083.4 8993.4 6128.:

ACTIVE NEFINANCIARF 00247 3 15700.3 14790.3 9348.2

MIJLOACE FIXE 40247 31 t3424.2 1267 t.7 8656.9

STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 00247 J J 2276.1 2043.( 617.(

MARFURI 00247 J ) 0.0 75.C 73.1

IV.. Constatiri, tnCiii"ii sj,resomandlr; r' '1'[rt[. :1 ; rsKi#;;.'i

Pentru subprogra
9 1.2 la sut[ fali r

sanAtate public6,

mul dat au fost aprobatel precizate mijloace in sumd de 245136.4 mii lei, cheltuielile executate constituie 223533.8 mii lei sau
.e suma prevAzuta. Executarea cheltuielilor subprogramului a fost influentratb semnificativ de declararea stdrii de urgenfdin

precum qi stabilirea regimului special de activitate in institufie.

ffi
W

Nafionale de Asiguriri Sociale

!{fe

[!etarr
FI
t::

,e ntena liniRNA

Elena COSTIN

Zinaida MANT.A.LUTA



I

Raport de performan{5 la situa{ia de 01 ianuarie2022
(semianual, anual)

Forma FD-053
Aprobat prin

Ordinul ministrului fi nan{elor
nr.2l6 din 28.12.2015

Cod

Autoritatea bugetartr Casa Na{iona16 de Asiguriri Sociale 4271
Institutia bugetartr
Grupa principal l ,  grupa,
rubgrupa

Protectie in caz de boalS 101 t

Frogramul Protectia social i 90
lubprogramu Protectie in caz de incapacitate temporari  de mr. lncd 9003

i;;,r.; ala]ffin i ra t r .  .  1  . , , {1 f r , '  tn '  ; . , , ,  " ; , s ,q , ' t l ,  .# ; *# , ' l  *  d4k  . : i j ,S ,  {4 ' "4 tF- "@j , , i  . , .  :  :

i coo Protecgia social6 a persoanelor in caz de incapacitate temporard de munca.

Jbiective
Acoperirea anual6, la nivel de 100 o/o a persoanelor eligibile pentru proteclie sociald in cazul pierderii venitului ca urmare a incapacitdlii
temnorare de munc[- a accidentelor de munc5. a bolilor profesionale. - ]lealizctt.

)escdere narati\
Subprogramul include plata indemnizaliilor pentru incapacitate temporard de munci cauzatd de boli obiEnuite sau de accidente nelegate de

munc[, indemniza;iilor pentru incapacitate temporari de muncb cauzatd de un accident de muncd. sau de o boal6 profesionald.

Lt. inoiCaioiii ol

Categoria Cod Denumire
Unitatea de
' mAsura

Aprobat Executat
Devreri

Valoarea
1+t-)

Explica;ii

2 3 4 5 6 7(6-s) 8

De rezultat r

Ponderea beneficiarilor de indemnizalie de incapacitate
temporarA de munc6 cauzata de boli obignuite sau de
accidente nelegate de muncd din numArul mediu
scriotic al saiariatilor.

% 33.7 31.7 -2.0

Ponderea mqi micd a

benefi ci ari I or e,\ | e qp rec i q I d

oozi I iv, deoarec e presuptul €

un numdr mai n?ic de

benef ciari din numdml mediu

tcriptic al sqlariali Ior.

Acoperirea persoanelor indrepti|ite cu indemnizalii % r 00.0 100.0 0.0

De produs
Numdrul beneficiarilor de indemnizalie de incapacitate
temporard de munca cauzata de boli obiqnuile sau de
accidente nelegate de munc6.

persoane 272s21 253636 - 1 8BB5

7eq I iza rea indi calorului es t e

a nivel de 93.1%.
Txecutarea indicalomlui la

ivel de 14004 nu paate.fi

nlluentatd de CNAS.

De eficienfl

Cheltuielile medii anuale pentru un beneficiar de

indemniza;ie de incapacitate temporard de muncd
cauzatA de boli obipnuite sau de accidente nelegate de
munca.

lei 3137.29 385 1.08 71 3.79

i up r aexe cul a re q i n d i ca t o m I u i

tste determinald de crerlereq
'eald mqi mare a cuantumulut
'n 

anul 2021 (12,3%o)

iomparaliv cu cea plantJicald

le 8.5%o, conforn indicalorilor

nacloeconomtcl.

lliQfrgltrileti.,nir ref. ''' l T:i I ^ f i *' l-.=' '1,,,f f :#1d#.'.  1:.ff , , , . . ' , , f l l  , .  , i i

Denumire
Cod 2021

P3
Eco
k2 Aprobat Precizat Executal

2 5 6

TOT,4L 866284.5 997379.2 983266. l

Asigurarea dr{ptului la indemnizafie pentru incapacitate temporartr de munctr

cauzatd de bolii obisnuite sau accidente nelegate de muncd
00251 863099.6 994194.3 980625.5

prest4!ilroqq! 0025 l 21 854977.4 984838.3 973536.1
bunuri 5i servici i 0025 i 22 8122.2 9356. ( 70&9.4

Acordarea dre
cauzattr de un :

ptului Ia indemnizafie pentru incapacitate temporar[ de munctr

iccident de muncl sau de o boal5 profesionaltr
00252 3184.9 3184.9 2640.6

prestalii sociale 0025 27 3154.9 3 1 5 4 . 9 2623.8
bunuri gi servicii 002s 22 30.0 30.0 1 6 . 8

V-L ConstattrriionclyTii 9i reeSmaiitixri ;", I - "ir li f '-,;t t""i!lfi' I :: ; ;1 ,+#,ry: "{ ,ri l . r;#r #i ' ,;,, ' ff i  ,- ' :;; i,ltt

ace insumada866284,5mi i le i , careaufos tp Iec iza tep1na|a997379.2mi i Ie isaupr inmajorarecu l3 l094.7
mii lei. Cheltuieiile executate constituie 983266.1mii lei sau 113.5 la sutd fa![ de suma aprobatd 9i 98.6 la sutd fati de suma precizatL.

Executarea cheliuielilor pe acest subprogram depinde atat de numdrul benefieiarilor de indemniza{ii pentru incapacitate temporard de munc6 cit qi de mdrimea

medie a ildfrgqfubfere este influenlatl de cuantumul individual al salariului, stagiului de cotizare acumulat individual de cdtre beneficiarul de

inOe'r;@idfil$Hfidld&sirdlii temporare de munc6, etc. Totodata, situalia pandemicd din anii 2020-2A21, de asemenea, a vut influen!@alizdrii

l t4
pr

1 /

'ev
77

- ,//
/ t  hd ErenariBiR\Adp Ac io r r r i r i  Snc ie le

t ;
IF
;,

"c,gr/

d&'r
Elena COSTIN

Zinaida \'TANTALUTAre
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Forma FD-053
Aprobat prin

Ordinul ministrului fi nan!elor
nr.216 din 28.12.2015

Ra po rt d e perfo rm 
"#fr]? :::if,:;

de 01 ianuarie2A22

Casa Nafionali de Asigurdri Sociale
Institutia trusetari
Grupa principal i ,

Frotecfie persoanelor in etate

Pro socialS

f. fnfoimalic gen

Protecfia socialb a persoanelor in etate.

Sporirea gradului de protecfie a persoanelor in etate prin actualizarea anuald a cuantumului pensiilor in dependenfd de coeficientul de
indexare. - Realizat.

form Art.lV al Legii nr. 2712021 pentru modificarea unor acte normatjve, coeficientul indexdrii de la 0 I .04.202 I a constitutt 3.89%;
onlorm Hotirdrii Guvemului nr.162 din 08.09.2021 cu pqivire la indexarea prestafiilor de asigurlri sociale qi a unor prestalii sociale de stat,

indexir i i  de Ia 01.10.2021 aconst i tu i t  3.86%

Descriere narativd

ubprogramul include plata pensiilor pentru limitd de virsth, pensiilor pentru vechime in muncd, pensiilor anticipate pentru limild de virst5,
irlor pentru deputafi, pensiilor pentru membrii Guvemului, pensiilor pentru procurori, pensiilor pentru funcfionari publici, pensiilor pentru

i i local i ,  pensi i lor  pentrucolaborator i rvamal i ,pensi i lorpentruvechimeinmunciami l i tar i lorcareauindepl in i tsewic iu lpr incontract ,
din corpul de comandi Ei din trupele organelor afacerilor inteme, precum gi funcJionarii publici cu statut special din sistemul

inistraliei penitenciare pi din cadrul Inspectoratului General Carabineri, pensiilor persoanelor care se afld la intrelinerea deplind a statului,
Ior pentrujudecitori, pensiilor unor categorii de angajali din aviaJia civil6, precum 9i cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse

in stagiul de cotizare, acoperirii diferen{ei pind la pensia minirnd, pensiilor unor categorii de angajali din domeniul culturii.
Subprogramul include atit activitaii finanlate din resursele generale ale bugetului asigurdrilor sociale de stat cit gi din transferuri de Ia bugetul de
stat.

II. Intlicatoriilde p irTi l' *., ."1 :,: *., 
,1 il -'

Categoria 0od
,

Denumire
Unitatea de

mAsurA
Aprobat Executat

Devieri

Valoarea
(+L) Explicatii

2 3 6 7(6-5)

De rezultat

Rata de inlocuire a salariului mediu pe economie cu
pensie medie pentru limiti de virstd.

% 25.2 26,C 0.8

Rata de inlocuire a salariului mediu pe economie cu
pensie medie pentru vechime in munc6 a militarilor
care au indeplinit serviciul prin contract, persoanelor

din corpul de corrandd gi din trupele organelor
afacerilor interne, precum qi funclionarii publici cu

statut special din sistemul administraJiei penitenciare qi

din cadrul Inspectoratului General Carabineri.

% 62.9 60.9 -2.0

Rata mai nlicd se explicd prin

faptul cd Salarittl estinal penlm

anul 2021 P0A0 bi) este mai

nare fald de cel prognazat inilial

Ia aprobare (8122 ler). Prin

umtare, rdta de tnlocuire este nlai

micd.

Numirul beneficiarilor de pensie pentru limitd de
virstd.

persoane 52700C 521448 5 552

l<eahzarea n4rcatorutut este lo

nivel de 98.9%. Reqlizarca untli

numdr mai ntic de benefciari,

comparalfu cu cel plandicat nu a

limitat numdrul real de

benefciari (cligibil i) Si
persoanele au benefciat de

dreptul la pensie in cuontumul

corespunzdtor.

Executarea indicatotalui la nivel

de 100%nu poatef influenlaLd de
.NAS

De produs

Numirul beneficiarilor de pensie pentru vechime in

munci a militarilor care au indeplinit sen'iciul prin

contracl, persoanelor din corpul de comandd gi din
trupele organelor afacerilor inteme, precum gi

funclionarii publici cu statut special din sistemul

administra;iei penitenciare qi din cadrul Inspectoratului
General Carabrneri.

persoane 19348 19102 -246

Realizarea indicatorului esle la

nivel de 98.7%. Reqlizarea unui

nunrdr mai mic de benerttilri,

comparativ cu cel planiJicat nu a

limilat nuntdrul real de

benef ciari (eligi bil i) Si
persoanele ou beneliciot de

dreptul la pensie in cuanlunrul

corespunzalor.

Executarea indicatomlui Ia nivel

de l00ok nu poate fr influenlatd de

CNAS.



De eficienfh

MSrirnea medie anuali a pensiei pentru limita de virsta lei 2125.28 2342.1 2 t6,91

Su p ra execut a re a indi c a t o ru I u t

este determindtd de:

coefcientul de indexare nni mare

comporativ cu cel planifcot,

reieSind din prognoza

indicalori lo r macroeconon ici :i i

de rezultatele reale qle

reexamindrii pensiei unor

beJiciari (care au continuot sd

acl iveze dupd sta b il i rea pens ie i).

Mdrirnea medie anuald a pensiei pentru vechime in
muncd a militarilor care au indeplinit serviciul prin
contract, persoanelor din corpul de comandd gi din
trupele organelor afacerilor inteme, precum qi

funcJionarii publici cu statut special din sistemul
administraliei penitenciaro qi din cadrul Inspectoratului
General Carabineri.

lei 5297.41 5479.33 18 I  .92

\upra execu I a rea in d i ca I o ru lu I

2ste detentinatd de coeJiciennrl

le indexare mai mare comparaliv
:u cel planifcat, reieSind din

tro gn oz o ind ica t o r i I o r

nacroecononllct.

i,;- ."#l..:.*.;,,;.,91', Sffi#ffi *e.i ffflI' r :ii$ffi'Wffitt''i,lY#ffiffiffi ffi,*i' : i,l ';er-:;, Effi":il,*;'r "'

Denumire
Cod

2021

rJ Eco
1.1

Aprobat Precizat Executat

2 3 5

TOTAL I 561 ss26.s 1 68s2359.2 r 6798023.9
Asigurarea dreptu ri la pensie pentru limitE de virstE 00255 12482454.913224827.4 13197629.6

Drestatii sociale 00258 2i 12364987.5t3100373.9 t3093432.1
bunuri si servici 00258 22 11',7467.4 124453.: t04197.5

Asigurarea dreptu ri  la pensie Dentru vechime in munctr 00259 624.8 644.! 583.0
prestatii sociale 00259 2i 619.1 638.( 578.3

bunuri si servici 00259 22 5.1 5 . !
{siqurarea dreptu ri  la pensie pentru denutafi 00260 19688.3 19314.( 18990.7

Drestatii sociale 00260 2i l 9503. 1 t9t32.t r  8839.5
bunuri si servicii (total' 22 i  85 . i 1 8 1 t 5 l

Asisurarea dreotu ri  la pensie Dentru membri i  Guvernului 00261 5437.a 4577.( 4461.8
prestatii sociale 00261 27 ) J  U b . 4 4534.( 4426.5

bunuri si servicii (total' 22 5 1 . 1 43.( 35.
Asisurarea drentu ri la pensie nentru procurori 00262 45339.2 51432.t 50729.9

presta{ii sociale 00262 27 44912.: 50949.{ 50334.3
bunuri si servicii (total 22 4 L O .  t 483. t 395.6

{s iqurarea drcntu ri la oensie oentru functionari nublici 00263 285228.( 294446.t 29t409.6
prestatii sociale 00263 2'7 282544.5 2916'76.1 289098.4

bunuri si servicii (tota[' 22 2684.1 2770.t 2311
Asigurarea dreptu r i  la  pensie pentru a le$i i  local i 00264 30005.t 28060.J 27377.9

prestatii social( 00264 2i 29722.t 27796.t 2 7 1 5 7  . A

bunuri si servicii (total' 22 282.4 264.1 220.9
Asisurarea dreotu ri  la oensie oentru colaboratori i  vamali 00265 322.3 319.J 711 ' '

prestatii social( 00265 27 319.t 3 i6 . t 235.3
bunuri si servicii (total' 22 3 . 1 J . l 1 . 9

{sigurarea dreptu
rtatului

ri la pensie persoanelor care se aflI la intrefinerea deplind a

00266 7488.( 7488.{ 7051.1
prestatii social< 00266 27 7488.( 7488.{ 705 i .  1

Asigurarea drerrtu ri la rrensie pentru iudec5tori 00271 75110.( 89268.( 83195.7
prestatii socialt 00277 21 74403.1 88427.1 82532.C

burruri si servicii (total' 22 706.{ 840.t 663.'1

Asigurarea dreptu r i  la pensie unor categori i  de anga.ia{i  din aviaf ia civi l i 00298 60382.1 63360.t 62634.6
prestatii social( 00298 z7 59814. i 62764.: 62137.3

bunuri si servici 00298 22 568.1 )vb. : 497.

Asigurarea acoDeriii diferentei pini la pensia miniml 0032r 836480.t
'i,252738.3 124n44.0

presta{ii sociak 00321 27 828609.( 1240949 t232412.8
bunuri si servicii 00321 22 787r .1 I  1789.( 8'191.2

.{sigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse in

stagiul de cotizare 00323 409781.4 489833.i 489010.s
00323 z7 40593 L 1 485224.( 485224.4

bunuri si servici 00323 22 3 856. : 4609.i 3786.5

A din domeniul culturi irarea ului la re unor de 00344 591.{ 650.( 654.4
socl 00344 27 586.3 644.5 649.2

prestatii de asigurdri sociale 0034t 271 335.( J O / . 1 367.1

bunuri si servicii (total' 22 5. i 6 . 1 5 . t



Asigurarea dreptr ri la pensie anticipati nentru limitl de virsttr 459 1t4967.1 44305.s 43856.8
Drestatii sociale 459 z',, I  13885.? 43888.6 43486.r

Dunun sl servlcrl 459 22 I  082.C 416.9 370.']
Asigularea drcptr
militarilor gi a per
interne

ri la pensie pentru vechime in muncl pensionarilor din rindul
ranelor din corpul de comandl Ei din trupele organelor afacerilor

484 r24t616.1 1281089.7 1218997.1
orestatii socialr 484 27 1229932.4 t269171.I t268978.t

bunuri si servici 484 22 1 1684.3 119t7.S 100r8. ,

Pentru subprogramr
1236832.7 mii lei. (

dat au fost aprobate mijloace in sumd de 15615526.5 mii lei, care au fost precizate pini la 16852359.2 mii lei sau prin majorare cu
reltuielile executate constituie 16798023.9 mii lei sau 107 .6la suta faF de suma aprobata qi 99.7 la suta fal6 de suma precizatS.

Semnat:

Directorul'tffiffi
ffim)

( . .Casei  Nal ionale de Asigur l r i  Socia le

W.
k\rBff,
w'

Mor4-nalininNA
"Cfr"/ Elena coSrrN

d&*t{ 
zinaidaMANrALUrA
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Raport de performanfi la situafia de 01
(semianual, anual)

Forma FD-053
Aprobat prin

Ordinul ministrului fi nan{elor
nr .216 d in 28,12.2015

ianuarie 2022

Autoritatea Casa Nationali de Asisurdri Sociale
Institutia bu

grupa, su
Protec{ie in Iegaturi cu pierderea intre(initorului

Protec{ia sociali
Sutrprogramu Protecfie in I turi cu nierderea intretinitorului

Protectia sociali a r in lesdturd cu oierderea intretindtorului.
cu prestatii a persoanelor indreptdtite, la nivel de 100 Yo anual. - Realizat.

l

Descriere succintd a
subprogramului

Subprogramul include cheltuieli pentru plata indemnizaliilor de deces ca unnare a unui accident de muncd
sau a unei boli profesionale, susfinerea\n caz de deces a persoanelor neasigurate, ajutorului de deces a
pensionarilor din sistemul public de asiguriri sociale, ajutorului de deces a persoanelor asigurate, ajutorului
de deces a gomerilor, pensiilor de urmaE, asigurarea cu pensie ?n cazul pierderii intrefindtorului pentru
familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandd gi din trupele organelor afacerilor interne, precum
gi functionarii publici cu statut special din sistemul administraliei penetinciare gi din cadrul Inspectoratului
Generaf de Carabinieri, suslinere financiari in caz de deces a pensionarilor din rindul militarilor qi a
persoanelor din corpul de comandd gi din trupele organelor afacerilor interne, asigurarea dreptului la
indemnizatiei in cazul decesului unuia dintre soti, acordarea indemniza{iilor urmagilor personalului medical
decedat ca urmare a desfrgurdrii activit6trii medicale in lupta cu COVID-19.
Subprogramul include activitAli finan{ate din resursele generale ale bugetului asigurdrilor sociale de stat cit
si din transferuri de la busetul de stat.

Denumire

Acoperirea persoanelor indreptd{ite cu
prestafii corespunzdtoare

produs demonstreazd cd, cu

cd afosl prognozat un

mai mic de beneficiari,

real de benefciari

nu ofost limitat $i

la pensie de urmas in

De produs
Numdrul total al beneficarilor de pensie

de urmag.

Sup r o e xe cul ar e a i n d i c a to r u lui

determinatd de coef cientul

indexare mai mare

'eSind 
din prognoza

indicator ilor macroe conomi c i.

Mdrimea medie anuald a pensiei de

urma$.
215.83De eficienfi

III. Cheltuieli, imii lei

Denumire

Cod 2021

P3
Eco
1-a

Aprobat Precizal Executat



I 2 3 .5 6

TOTAL 331603.0 381 544.1 3 73251.7

Asigurarea dr
a unui accidel

rptului la indcmnizafie de deces ca urmare
t de munci sau a unei boli profesionale 0027n 706.9 381.5 231.8

presta!i i sociale 00270 27 700.2 378.0 229.5
bunuri $i servicii 00270 22 6.7 3.5 2.2

Sustinere finr
neasigurate

rciarl in caz de deces a persoanelor
00271 4658.3 4816.1 5048.9

prestatii s0ciale 00271 27 4614.5 4770.8 5007.0
bunuri $i servicii 00271 22 43.8 45.3 41.9

Sustinere finr
rindul mil itar
gi din trupele

nciarE in caz de deces a pensionarilor din
or gi a persoanelor din corpul de comand6
rganelor afacerilor interne

00486 rs98.6 4492.1 3922.0

prestati i sociale 00486 27 1583.5 4449.9 3888 .6
ounun $l servlclt 00486 22 l 5 . l + z  - L J J . +

Asigurarea dr
sistemul publi

rptului la ajutor de deces pensionarului din
de asiguriri sociale 40272 33892.0 39034.6 38944.r

prestati i sociale '00272 2i 33573.1 38661.0 38618.2
bunuri si servicii 00272 22 3 1 8 . 9 373.C 325.9

Asigurarea dr ptului la a.iutor de deces persoanelor 00273 4084.2 6550.6 59s2.r
prestatii sociale 00273 27 4045.8 6484.1 5901.2

ounun sl serytcll 00273 22 38.4 66.5 s0.9
Asigurarea dr ptului la aiutor de deces a $omerului 40274 1.1 1 .1 0.0

prestatii sociale 00274 27 1 . 1 1 . 1 0.0
bunuri si servicii 04274 22 0.0 0.0 0.0

Asigurarea dr ptului la pensie de urmag 00360 181639.7 225713.1 225498.6
prestatii sociale 00360 27 179930.4 223351.1 223736.4

bunuri si servicii 00360 22 1709.3 2362.0 1762.4
Asigurarea dr
din rindul rnil
comandi gi dir

ptului la pensie de urmag pensionarilor
lari lor gi a persoanelor din corpul de
trupele organelor afacerilor interne

0048s 69706.9 60099.8 ,qq?{{  ?

nrestatii sociale 00485 27 69050.9 59534.3 58800.8
bunuri si servicii 00485 22 656,0 ) o 5 . 5 454.4

Asigurarea dr
unuia d int re s

ptului la indemnizafie in cazul decesului
ti

00497 22157.6 27239.5 27108.3

prestatii sociale 00497 27 21949.1 26983.r 26897.7
bunuri si servicii 00491 22 208.5 256.4 21Q.6

Asigurarea dr
personalului n

ptului la indemnizafi i urmagilor
edical decedat in lupta cu COVID-l9

00s02 13157"7 13215.7 7290.5

prestatii sociale 00502 27 13033.9 13091.4
DUnUn Sl Servlcll 00502 22 r23.8 124.3 59.2

vli"Conitafef:ilconctuili"p.iT.ecomHirtqliful*rl'* 1.;t*'*. i'l r. :"* -;1kq5ffi:":1911' ffi' F.Wffi,'l-.,ffis r4-$ffiS1 ; ':' '

Pentru subprog
prin majorare c
la sutd f4d de r

amul dat au fost aprobate mijloace in sum6 de 331603.0 mii lei, care au fost precizate pini la 381544.1mii lei sau
r 49941.1 mii lei. Cheltuielile executate constituie 373251.7 mii lei sau 112.6la sutd faIA de suma aprobatS qi 97.8
rma precizat6.

Semnat: i

Directorul general al Casei Nafionale de Asiguriri Sociale /6,ffi ntena lininxA

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUTA

W

$eful

ftur



Forma FD-053
Aprobat prin

Ordinul ministrului fi nanJelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de perf,ormanfl la situafia de 01 ianuarie2022
(semianual, anual)

Casa Nationall de Asisuriri Sociale

Protecfie a familiei qi a copiilor

Protec{ia socialS

ie a familiei lui

ia sociali pentru familiile cu copii.

Acoperirea cu indemniza{ii a persoanelor indreptdlite, la nivel de 100 % anual. - Realizat.

Acest subprogram include cheltuieli pentru odihna de vard a copiilor gi adolescenlilor, pentru sustinerea financiard a
familiei la naqterea copilului, pentru suslinerea financiard a familiei pentru ingrijirea copilului pind la implinirea
virstei de 2 ani, persoanelor neasigurate, pentru susfinerea ftnanciard a familiei pentru cre$terea copilului pinb la

linirea virstei de 3 ani, persoanelor asigurate, asigurarea dreptului la indemnizalie de maternitate, p€ntru

sus{inerea familiei pentru cre$terea pind la virsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulli copii ndscu{i dintr-o

ingurd sarcinS, persoanelor asigurate gi neasigurate, asigurarea dreptului la indemnizaJie paternal6 tatdlui asigurat.

i

I

Descriere naratiivd

l

Acoperirea persoanelor indreptAtite cu
indemniza{ii.De rezultat

Executarea mai micd a

indicatorului de pr odus
(90.8%0) este cauzatd

inregistrarea a unui

numdr mediu anual mai

mic de beneficiari de

indemniza!ii lunare
ntru tngrij irea c op i lultti

la vdrsta de 2 ani,

(34 I 55) fold de cel

pefsoane 84438Numdrul benefi ciarilor de indemniza{ii
lunare pentru cre$terea copilului.De produs

Executarea mai mare a

orului este cauzatd

indemnizaliei lunare
cre$terea copilulut

la vdrsta de 3 ani,

urmare a creEterii bazei

calcul individuale

1642.69 1731 .09Mdrimea medie a indemnizafiei pentru
cre$terea copilului.De eficienfd



2873575.8 28181 54.8

de varl a copii lor si adolescentilor

a famil iei  la nasterea copi lului
3 3  1 7 1  1 .

rE a famil iei  pentru ingri j i rea copi lului pinE Ia

de 2 ani, ca persoanl neasigurati

33 875 1 .1
bunuri si servicii

r i  a famil iei  ca persoani asigurati  pentru

Iui pintr la implinirea virstei de 3 ani
t482512. 1472017

1455405.4 1468561 .8
bunuri si servicii 1395 1. r

i  la indemnizatie de maternitate

618342.2
bunuri si servicii

gemenl sau a
iei pentru cre$terea pind la virsta de 3 ani a copi i lor

i  mulf i  copi i  n5scul i  dintr-o singuri sarcin5,

rate gi neasigurate

17819 .9 178t9.9 13357.4
bunuri si servicii

Asigurarea dr{ptului la indemnizafie paternalI tat6lui asigurat

24143.3

dat au fost aprobate mijloace in sumb de2873575.8 mii lei, care au fost precizate pinE la 28'10130.1 mii lei sau prin
5.7 mii lei. Cheltuielile executate constituie 2818154.8 mii lei sau 98.1 la suti fa!6 de suma aprobata qi 98.2 la suta fa{d de

a cheltuililor cu 51975.3 mii lei faf6 de planul precizat este determinati de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru:

Suslinereafinanciardafamilieipentruingrij ireacopiluluipinElaimplinireavirsteide2ani,capersoanineasigurati" cu
activitatea,,0276 Suslinerea financiard a familiei la nagterea copilului " cu 11885.9 mii lei qi activitatea,,0279 Sus{inerea
iliei ca persoand asiguratd pentru ingrijirea copilului pin6 la implinirea virstei de 3 ani" cu 10495.4 mii lei, cauzati de

num[rului de beneficiari.

mrc9orare cu
suma precizat6.
Executarea mai
activitatea,,
20950.7 mii lei
financiari a
nerealizarea

w

Nafionale de Asigurlr i  Sociale ntena liniRnA

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUTAdf&-'-r



Forma FD-053

AProbat Prin
Ordinul ministrului fi nan!elor

nr.216 din 28.12.2015

Raport de performan{[ la situafia de 01 ianuarie 2022
(semianual, anual)

Cod

Autori tate bugetar{ Casa Nafionall de Asigurlri Sociale 027r
Institutia t rsetarl

Grupa pr i r
r runa.  sub

cipal i ,
ru Da

Protecfie in caz de gomaj 1050

Programul Protectia sociali 90

I r rhnrnorg ru l Protectie a $omerilor 9008

t;#q. r'.,"s,,'#:
Scop Protectia sociald a qomerilor.

Obiective
@jrcareint runesccondi1 i i lestabi l i tedeLegeanr.105/2018cupr iv i re la
Dromovarea ocuplrii fo(ei de muncd qi asigurare de ;omaj. - Seatitat

Descriere n rrailva
a..rt.uOptogram include cheltuili pentru plata ajutorului de gomaj gomerilor, in temeiul Legii nr. 105/2018 cu

privire la promovarea ocupdrii forlei de muncd qi 1tlqryt.!9_!9tg:-

.#'r -:,i t' , sti..r"l iit" ppir&mq"#' f'' +Y', 
' ' :i;$' 6*q:- ir" #",''ff'Y,' ",

Catego l" Cod Denumire
Unitatea de

misuri
Aprobat Executat

Devieri

Valoarea
&^].

Explica{ii

2 3 4 5 6 7(6-s) 8

De rezu lut r
Acoperirea gomerilor indreptdlili cu

ajutor de qomaj.
% 100 100 0.0

De prod s
Numarul persoanelor beneficiare de
ajutor de $omaj.

persoane 5 886 6286 400

De eficierl Marimea medie a ajutorului de qomaj lei 2203.92 1859.94 -343.98

N eexe cuta r e a ind i ca to nt I ui

este determinatd de cresterea
reald tnai micd a cuantumttltti
in anul 2021 comParativ cu

cea planifeatd cu ulilizarea

ind ica toril or ma croecononti c i

Denumire

L O O 2021

P3
Eco
k2

Aprobat Precizat Executat

2 3 6

TOTAL 79960.1 75093.9 48502.4

Asigurarea:lrentului la orestat i i  de sornai 00286 79882.6 59601 48020"1

presta{ii socialt 00286 27 79130.9 59040.8 4"7594.3

bunuri gi se1v 1!l1_t91q! 00286 22 / ) 1 . / 560.9 425.8

Mdsuri de rotectie socialI  a someri lor 00290 67.6

prg{eluiocgls 00290 2i 76.8 /  o . 6 67.0

bunuri gi servic!! 00290 22 0.t 0.7 0.6

Spri j in f in nciar Eomeri lor neasigura{i 00501 0.t 4t4. i 4t4.',|

pry{ecileesE 0050r 27 0.0 410 . t 410.1

bunuri gi servici i 00501 22 0.0 3.t 4.{

Protectia lciali a angajafilor in caz49;9991-.lglnic 00s19 15000.( 0.c
prest?tii sociale 005 19 27 14858.t 0.0

bunuri gi servicii 00519 22 I4l 0.(



dat au fost aprobate mijloace in sumS de 79960.1mii lei, care au fost precizate pini la 75093.9 mii lei sau prin micqorare
ii lei. Cheltuielile executate constituie 48802.4 mii lei sau 60.7 la sutd faf6 de suma aprobatb qi 64.6 la suttr fa{[ de suma precizatd.

i mic6 a cheltuililor cu 26591.5 mii lei fatd de planul precizat este deterninatd de neexecutarea cheltuielilor dcstinate pentru

Asigurarea dreptului la prestalii de gomaj" cu I1581.6 mii lei, determinati de mdrimea medie mai mic6 a ajutorului de qomaj

mai mic6 de beneficiere (ln mediu 4 luni beneficiarii-asigurafi de ajutor de gomaj, comparativ cu perioada prognozatd de 6 luni).

ficarea qheltuielilor prevdzute la activitatea "0519 Protec{ia sociall a angajatilor in caz de gomaj tehnic" ln sumd de 15000.0
generata de modul de plati previzut de actele normative,

Semnat:

Directorul

$eful

al Casei Nafionale de Asiguriri Sociale

finante
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Forma FD-053
Aprobat prin

Ordinul ministrului finan{elor
n r .2 l6  d in  28 .12 .2015

Raport de performanfl Ia situa{ia de 01 ianuarie2022
(semianual, anual)

Cod
Autoritatea br getari Casa Nafionall de Asigurlri Sociale 0271
Institutia bus,lard
Grupa princitr
subgrupa

rlE, grupa,
Protecfie in caz de incapacitate de muncd r012

Programul Protecfia socialS 90
Subprogramu Asistenfl socialS a persoanelor cu necesitEti speciale 9010

''.,ts t ' "st; i'o:*,it.i' * 
i..,,#, {Pi aA, "Scop Protectia sociali a persoanelor cu dizabilitati.

Obiective
Sporirea gradului de protec{ie qi incluziune sociald a persoanelor cu dizabilitdli prin acordarea prestafiilor sociale
acordate din sistemul public de asigurdri sociale si bueetul de stat. - Realizat,

Descriere narava

Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, asiguraea dreptului la cu
pensie de dizabilitate a militarilor care au indeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandd gi
din trupele organelor afacerilor inteme, precum gi funclionarii publici cu statut special din sistemul administra{iei
penitenciare gi din cadrul Inspectoratului General Carabineri, asigurarea dreptului la indemnizalie de dizabilitate
ca urmare a unui accident de muncd sau boal6 profesionald, sus{inerea financiard in cazul ingrijirii persoanelor cu
dizabilitAli, suslinerea financiarE a persoanelor ln caz de dizabilitate sau deces surveniti in urma accidentelor cie
munc6 prin capitalizarea pl6lilor periodice, sus{inerea financiar6 a persoanelor care nu indeplinesc condiliile
pentru ob{inerea dreptului la pensie de asigurdri sociale de stat, asigurarea cu pensii a cetd{enilor care au participat
la lichidarea urmdrilor avariei de la C.A.E. Cernobil qi familiilor acestor4 asigurarea cu pensii militarilor in termen
gi famil i i lor acestora.
Subprogramul dat include activitatri finanlate din resursele generale ale bugetului asigurtrrilor sociale de stat cit Ei
din contul transferurilor de la bueetul de stat.

ni.,IiiAicat.t:lii"

Categoria Cod Denumire Aprobat Executat
Devieri

Valoarea
(+^)

Explicatii

2 6 7(6-5) 8

De rezultat

Acoperirea cu pensie de dizabilitate a
persoanelor indreptd{ite.

100.0 t  00.0 0.0

Acoperirea cu aloca{ie sociald de stat a
persoanelor cu dizabilit6ii, care nu intrunesc
condiliile pentru a beneficia de pensie de
dizabilitate.

100.0 r 00.0 0.0

Acoperirea cu aloca{ie pentru ingrijire,
insolire qi supraveghere a persoanelor
indreptdtite

100.0 100.0 0.0

Numdrul beneficiarilor de pensie de
dizabilitate

119973 115428 -4545

Realizarea indicatorilui este Ia
nivel de 96.2o%, Realizarea unui
numdr mai mic de beneficiari,
comparativ cu cel planiJicat nu a
limitat nztmdrul real de
benefi ciari (eligibili) Si
oersoanele au benefciat de

dreptul la pensie in cttantumul

corespunzdtor.
Executarea indi c a to rultri I a nive l

Ce l 00o% nu poate fi influenlatd
de CNAS.



De produs

Numdrul beneficiarilor de pensie de
dizabilitate a militarilor care au indeplinit
serviciul prin confact, persoanelor din corpul
de comandd qi din trupele organelor
afacerilor inteme, precum Ei functionarii
publici cu statut special din sistemul
administrafiei penitenciare, qi din cadrul
Inspectoratului General de Carabinieri .

924 894 -30

Realizarea indicatorului este la

nivel de 96.8'%. Realizarea uruti
numdr mai mic de beneficiari,
comparati! cu cel planifcat nu a

Iimitat numdrul real de
benefi ciari (eligibili) Si
persoanele au beneficiat de
dreptul la pensie in cuantumul
corespunzdtor.
Executarea indicatorului la nivel
de t00oh nu poatefi inJluenlatd
de CNAS.

Num6rul beneficiarilor de alocatii sociale de
SIAI.

69564 69864 300

Numdrul beneficiarilor de aloca{ii de
ingrijire, inso{ire gi supraveghere.

1445t t3117 -t342

::,::r;:";';:)::;'::;"':;:'::,,
numdr mai mic de beneficiari,
comparativ cu cel planifcat nu a

limitat numdrul real de
beneficiari (eligibili) Si
oersoanele au beneficiat de
dreptul la pensie in cuantumtil
corespunzdtot.
Executarea indicatorului Ia nivel
de I 00%o nu poate fi influengatd
da fNA.1

De eficienf

Mdrimea medie a pensiei de dizabilitate
(de asigurdri sociale).

1524.64 1622 .11 97.47

Supr a e xe cut ar e 4 indi c a t oru I u i
este determinatd de: coeficientul
de indexare mai mare comparativ
cu cel planifcal, reieSind din

or o gnoz e i nd i ca t o ri I or
ma c r o e c o n onli c i ; m od iJi ear e a
prevederilor legale pe parcursul
anttlui 2021 (Stabilirea de Ia
01.10.2021 a cuantumului pensiei

minime pehtru limitd de vdrsta de
2000 lei).

Mdrimea medie a pensiei de dizabilitate a
militarilor care au indeplinit serviciul prin
contract, persoanelor din corpul de oomandd
gi din trupele organelor afacerilor interne,
precum Ei func{ionarii publici cu statut
special din sistemul administratiei
penitenciare, qi din cadrul Inspectoratului
General de Carabinieri.

3990.4r 4098.23 I07.82

Mdrimea aloca{iiilor sociale pe categorii de
beneficiari - persoane cu dizabilitdli

716.12 925.02 208.90

M6rimea alocaliei de ingrijire, inso{ire 9i
supraveghere pe categorii de persoane cu
dizabilitEti

919 .00 1063.49 144.49

i  . 1IIL Cheltuieli nii tdil tr I, : 'i.'S.Iffi^ ';". *fr i*ji ': 'f.'5 :: :: - :  . . i

Denumire
Cod 2021

P3
Eco

Aprobat Precizat Executat

2 3 6

TOTAL 2970108.8 314466s.3 31 10219.1

Asigurarea dr ntului la Densie de dizabi l i tate 00253 2075075.3 2066167.4 2442915.7
prestatii sociale 00253 27 2055547.6 2046723.5 2026608.6

bunuri gi servicii 00253 22 19527.7 19443.9 1 630?.  l

Asigurarea dr
unui accident

)ptului la indemniza{ie de dizabi l i tate ca urmare a

e munci sau boali  profesional i 00254
8520.2 8783.8 8594.6

prestatii sociale 00254 27 8440.0 8701 .1 8525.3

bunuri $i servicii 00254 22 80.2 82.7 69.3

Sustinerea f in nciard in cazul ingri j i r i i  persoanelor cu dizabi l i t i f i 0025s 160969.r 190000.6 181681.:

prestalii socialc 00255 27 r59454.3 188212.6 180283.(

bunuri qi servicii 0025s 22 1  5  14 .8 1788.0 t39'/.t

Susfinerea fin
survenitl in ur
plif i lor period

nciart a persoanetor in caz de dizabi l i tate sau deces

na accidentelor de muncd prin capital izarea

ce 002s6
1855.6 2052.5 t976.2

prestatii sociak 00256 2i t799.2 2034.3 1960.9

bunuri $i servicii (total 00256 22 56.( 18.2 I  5 .3

Susfinerea finc
;ondifi i le pentr
Ce stat

Lnciari  a persoanelor cind nu se indeplinesc
'u obtinerea dreptului la pensie de asigurir i  sociale

00257

s83607.3 733129.8 733507.9

prestatii sociale 00257 21 5 7 8 1 1 5 726230.6 72'1905.3



pensi i  a cetEteni lor care au part icipat la l ichidarea
i de Ia C.A.E. Cernobil  si  famil i i lor acestora

bunuri si servici

pensi i  mil i tar i lor in termen gi famil i i lor acestora

15s27. 16107.2

tului la pensie de dizabi l i tate pensionari lor din
or qi a persoanelor din corpul de comandl 9i din

afaceri lor interne

44245.7
bunuri si servicii

ul dat au fost aprobate mijloace in sumd de 2970108.8 mii lei, care au fost precizate pin6 la 3144665.3 mii lei sau prin
556.5 mii lei. Cheltuielile executate constituie 3 I 10219. I mii lei sau 104.7 la suta fata de suma aprobat[ qi 98.9 la sut6 fa!6 de

Semnat:

Direc Nafionale de Asigurir i  Sociale
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Raport deperforman{i la situa{ia de 01
(semianual, anual)

Forma FD-053
Aprobat prin

Ordinul ministrului fi nan{elor
nr.2l6 din28.12.2015

ianuarie 2022

Cod

Autoritatea but etarl Casa Na{ionali de Asiguriri Sociale 0271
lnstitutia busel tra

Grupa principa
subsruoa

iio grupa,
Alte servicii de protec(ie sociald r099

Programul Protecfia sociali 90
Subprogramul Sustinerea suplimentari a unor categorii de popula{ie 9011

eial-XL'ry:: :Fr {ffi q;g:,f', : l l : ; ffi , ; ;! j jj; : v,i {i : ;;'"";;",'E#

Scop Protectia sociald suplimentari a unor categorii de populatie.

Obiective Acoperirea anuali a persoanelor indreptdlite cu suport financiar de stat, la nivel de 100%" - Realizat,

Descriere narati

Subprogramul include cheltuieli legate de suslinerea financiard unor beneficiari de pensii de
asigurdri sociale de stat, suslinerea financiard a unor beneficiari de pensii din rindul militarilor si a
persoanelor din corpul de comanda si din trupele organelor afacerilor interne, precum gi funclionarii
publici cu statut special din sistemul administraliei penetinciare gi din cadrul Inspectoratului General
de Carabinieri, sus{inerea financiard beneficiarilor de alocafii sociale de stat, suslinerea financiar[
unor beneficiari de pensii, participanli la lichidarea urm[rilor avariei de la C.A.E. Cernobil Ei
familiilor acestora, suslinerea financiard unor beneficiari de pensii din rindul militarilor in termen qi

familiilor acestora, suport financiar unic beneficiarilor de pensii si alocatii sociale.

II.tIndicCtb;iii , l . '\s : , , ' t ,r',,:,i , '  1 , - i

Categoria Cod Denumire Aprobat Executat
Devieri

Valoarea

Gl-\
Explicalii

2 3 6 7(6-s) 8

De rezultat r
Acoperirea persoanelor indrept4!ite
cu suDort financiar de stat.

100.0 100.c 0.0

De produs

Numdrul total al beneficiarilor de

suoort financiar de stat t.

340234 304760 -35474

Realizarea indicatorului este la
nivel de 89.6ok. Realizarea
unui numdr mai mic de
beneficiari este determinatd de:
indexarea mai mare a
prestaliilor sociale tn anul
202 l, reexaminarea pensiilor
pentru limitd de virstd,
mod if carea prew deri lor I e ga le
pe parcursul anului (stabilirea

de la 01.10.2021 a cuantumului
pensiei minime penftu limitd de

vdrsta de 2000 lei).

De eficienfi
MSrimea medie totald a suportului
financiar de stat.

t24.39 121.77 -2.62

Notd: * beneficiari ,

Informativ:
Totodati, benefic

din rindul beneficia
din rindul beneficia

Totodat5, benefic
din rindul beneficia
din rindul beneficia

rnform Legii rn. 147 din 17,07,201 4. ( I 80 lei I 120 lei / 1 00 lei)

ri de suoort unic in marime de 900 lei, conform HG nr. 504 din 15.07.2020iIa situatia de 01.01.2022' 2356 persoane, inclusiv

lor de pensii - 1568 persoane;

lor de alocalii sociale de stat - 788 persoane.

ri de suport unic in mdrime de 1000 lei, conform HG nr. 921

lor de pensii - 6Q7668 persoane;

lor de alocalii sociale de stat -'13549 persoane.

din22.12.202A: la situatia de 01.01.2022- 681217 persoane, inelusiv



.ureu; l f !: ls!: r1"i I,.EE"i:,l:,' ; $ffiffiI'"'ffi.;;, ffi::'#, ' i t  
.:*ff.: ' .. t ,. ' ." '- '  ,

Denumire
Cod 2021

P3
Eco
KZ

Aprobat Precizat Executat

J 5 6

TOTAL I 209575.3 I I 76765.5 I 12192r.8
Sus{inerea fina
asisurlri social

ciari a unor beneficiari de pensii de
de stat 00474 404715.9 367499.r 320784.9

prestati i sociale 00474 Z I 400907.2 364040.-t 317866.0
DUnUrl Sl ServlQll 004'14 22 3808.7 3458.4 2918.9

Susfinerea fina
stat

ciari a beneficiari lor de alocati i sociale de

00475 106854.1 rtr26r.l 11262r . l
prestatii sociale 00475 27 10s848.6 t10214.1 1 1 1 6 8 5 . 0

DUnUn $r servrcll 0047s 22 100s.s 1047.C 936.1

Sus{inerea finar
participanfi la I
acestora

ciarl a unor beneficiari de pensii,
chidarea de la C.A.E" Cernobil si famili i lor

00476 63.4 63.4 69"7
prestatii sociale 00476 27 62.8 62.8 69.1

bunurl sl servlcl 00476 22 0.6 0.6 0.6
Sus{inerea finar
rindul mil itarik

ciarl a unor beneficiari de pensii din
r in termen gi familiilor acestora 00477 702.9 702.9 712.4

prestatii sociale 00471 27 696.3 696.3 706.6
ounurl sl servlcll 00477 22 6.6 6.6 5 .8

Sus{inerea finan
rindul militari lc
din frupele orga

ciari a unor beneficiari de pensii din
r qi a persoanelor din corpul de comandi qi

nelor afacerilor interne 00478 346"9 346"9 191.5
prestatii sociale 00478 27 343.6 343.6 t89.7

DUnUrl Sl ServrCll 00478 22 J . J 3.3 1 . 8
Realizarea drep
de pensii gi aloc

;ului la suport f inanciar unic beneficiari lor
rfi i  sociale de stat 00491 696892.1 696892.1 687542.2

prestatii sociale 00491 27 690334.C 690334.C 681735.4
bunurl sl servlcll 00491 22 6558.1 6558.1 5806.8

Vj;.Cqni"i-iirtlli; i :onclt-zii $ili jdniinilar-i r"j. ;ffi'.:*-. ,"1 : uffi#i#; rr" -S,r1.:'I

Pentru subprogri
sau prin micgora
95.3 la sutd fald
suport financiar

nul dat au fost aprobate mijloace in sumi de 12A9575.3 mii lei, care au fost precizate pind la 1176765.5 mii lei
e cu 32809.8 mii lei. Cheltuielile executate constituie 1121921.8 mii lei sau 92.8 la sutd faln de suma aprobatl qi
e suma precizat6., determinatd . Executarea mai micd este determinatd de descregtrea numdrului de beneficiari de
in categoria de beneficiarilor de pensii de asiguriri sociale.
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Forma FD-053
Aprobat Prin

Ordinul ministrului fi nan(elor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performan[fla situa{ia de 0L ianuarie2022
(semianual, anual)

Cod

Autoritatea busetari Casa Nationald de Asisuriri Sociale 027r
Institutia busetari
Grupa principali,
grupa, subgrupa Protecfie impotriva excluziunii sociale 1070

Programul Protecfia socialS 90
Subprogramul Protectie sociall in cazuri exceptionale 9012

social6 a familiilor defavorizate.
Sus{inerea financiarS a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social qi ajutorului pentru perioada rece a

Acest subprogram include cheltuielile legate de susfinerea financiard a familiilor defavotizate prin acordarea
ajutorului social, susfinerea financiard a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a
anului.

rr.rndicaffi;).i:r"ffid ffi ffi ,ffiffiffi gffi ',ryi1 ffi . - l ;.:: r:," " $$ji

Categoria Cod Denumire
Unitat
ea de

mdsurd
Aprobat Executat *

Devieri

Valoarea
(+/-\ Explicafii

I 2 3 4 5 6 7(6-5) 8

De rezultat r

Nivelul de executare a mijloacelor
aprobate anual (precizat) pentu
acordarea ajutorului social.

% 98.(
102.5
(e4.3) 4.5

Nivelul de executare a mijloacelor
aprobate anual (precizat) pentu
acordarea ajutorului pentru perioada
rece a anului.

% 98.(
1 1 9 . 9
(88.2) 2  1 .9

De produs o

Numirul beneficiarilor de ajutor social. lamilii
50000,
s0s0r 48043 -t957 Realizares indicatorului este la

nivel de 96.1?6.

Numdrul beneficiarilor de ajutor pentru
perioada rece a anului.

familii 19200( 157189 -3481 I
Realizarea indicatorului este Ia
nivel de 81.9o%.

De eficienJi

Mdrimea medie a ajutorului social lei
1060,00,
1061,0( 1076.47 16.47

Mirimea medie a ajutorului pentru
perioada rece a anului.

lei 500.00 s66.46 66.46

Notd: * conform datelor delinute de CNAS

ffiflXtui.ri,miitei$ff ,]'ffi#ffi :"q; ,- Y ." 
'' 

d,.ffi,.ffi4ffi]:.1@ffi.1"v't- ff;#ff" "'",,,tf

Denumire
Coc 2021

P3
Eco

1.., Aprobat Precizat Executat

I 2 3 4 5 6

TOTAL t 1301 1 8.1 1360338.7I24I 179.7

Sus{inerea financiari a familiilor defavorizate prin acordarea
ajutorului social 00320 64sss8.1 701528.2 661128.2

orestatii sociale 00320 2i 639483.C 694926.4 655488.6
Dunurl sl servlcll 0032c 22 6075.1 6601.8 5639.6

Sus{inerea financiari a familiilor defavorizate prin acordarea
ajutorului pentru perioada rece a anului 00322 484s60.C 658810.5 58005r.5

prestatii sociale 00322 2i 480000.c 6526t0.7 575450.9
Dunuil sl servlcll 00322 22 4560.( 6199.8 4600.6



dat au fost aprobate mijloace in sum6 del l30l l8.l mii lei, care au fost precizate pind la 1360338.7 mii lei sau prin
.6 mii lei. Cheltuielile executate constituie 1241179.7 mii lei sau 109.8 la suta fa{6 de suma aprobatd qi 91.2 la surd fa{d

Semnat:

Directorul ral al Casei Nafionale de Asiguriri Sociale

finan{e

Elena tinlRNA

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUTA



Forma FD-053
Aprobat prin

Ordinul ministrului fi nanlelor
nr.276 din28.12.2015

Raport de performanti la situa{ia de 01 ianuanie 2022
(semianual, anuul)

Cod

Autoritatea buge nra Casa Na{ional5 de Asiguriri Sociale 0271
Institutia bugetar
Grupa principalS
grupa, subgrupa

Alte servicii de protecfie social5 1099

Programul Protec{ia sociall 90
Subprogramul Protectia sociali a unor categorii de cetiteni 9019

f. intoq#iafi.e.*ggn]

Scop Protec{ia socialS unor categorii de cet6feni indreptdlili.

Obiective
Executarea la nivel de 100% a sumei mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de

tratament balneo-sanatorial a veteranilor. - Realizat.

Descriere narativd

Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial (veteranilor, inclusiv militari),
pentru tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate, pentru alocalii lunare de stat beneficiarilor

de pensii gi alocalii sociale unor categorii de populalie din stinga Nistrului, pentru alocalii lunare de

stat pentru merite deosebite fala de stat, pentru susfinerea financiarS a participanfilor la lichidarea
consecinlelor avariei de la Cernobil qi familiilor 1or, pentru alocalii lunare de stat unor categorii de
populalie din rindul beneficiarilor de pensii sau de alocalii sociale de stat 9i familiilor lor, pentru

indemnizalii viagere sportivilor de performantA care s-au retras din activitatea de sportiv.

Subprogramul include activitdti finan{ate din resursele generale ale bugetului asigurdrilor sociale de

stat, cit gi din contul transferurilor de la bugetul de stat.

"tror.irg"1e,+ t ';,' .1 #r; ; ; &t tTl.i; ' '1,' ' , r-t :

Categoria Cod Denumire Aprobat Executat
Devieri

Valoarea
r+/-) Explica!ii

I 2 3 5 6 7(6-5) 8

De rezultat

Nivelul de executare a mijloacelor
aprobate anual pentru acoperirea
cu bilete de tratament balneo-
sanatorial/compensalie a
veteranilor.

100.0 78.9 ) t  I

Realizarea indicatorului la acest

nivel este determinatd de
specificul de raportare a
c he ltuie lilor executate :

ln perioada raportatd pentru

re s ta b i lirea s dndt dl ii prin

tratament b al ne o s anat o r ial a

oe rsoane lor indre p t d1 i te pr i n

Legea cu prit;ire la veterani nr.

190 din 08.05.03, CNAS a

tncheiat contracte de Procurare a

7 699 bilete de tratament in suntd

de 54 585.8 mii lei, aufost
repartizate - 7699 bilete tn sumd

de 54585.8 mii lei.



Conform condiliilor stipulate tn
contractele incheiate dinfte Casa

Nasionald de Asigurdri Sociale Si
s t al iuni le b a lne os anat oria I e c dtre
ins t ituli i le b a lneos ana t o r ia I e in
perioada raportatd au fos t
transferate mijloacele f nanciare
in sumd de 42 934.I mii let.

Totodatd, pentru plata
compensaliilor bdneSti in locul
biletelor de tratament sanatorial
tn anul de gestiune au fost
t r ansfe rate mij I oac e le fi nancia r e
in suntd de 1917.4 mii lei. Astfel.
suma totald executatd a constituit
44851.5 ntii lei
(42934.1 +t917.4).

fn cazul raportdrii, confolm
biletelor repartizate Si
c o npens aliilor transfer at e,
nivelul de executare ar constitui

99.4% (54585.8 mii  lei  + 1917.4
mii lei)/S6840.3 mii lei).

De produs
Num[rul beneficiarilor de bilet
pentru tratament balneo-sanatori al
/ compensatie.

8227 6936 - 129I

Realizarea indicatorului la nivel
de 84.3% este determinat de
specificul de raportare. in
perioada raportatd au beneftciat
de tratantent /au utilizat biletul -

6653 persoane Si au beneficiat de

compensalie - 283 persoane, total

6936 persoane.
in cazul raportdrii, conform
biletelor repartizate (7699 bilete)

Si compensayiilor calculate si
t ransfe rate (2 B 3 p e rsoane),
numdrul total - 7982 sau 97ok

fayd de planificat.

De eficienfd
Costul mediu al unui bilet pentru
tratament balneo-sanatorial /
compensalie.

6909.00 7056.89 147,89

i"' '1 i $  , 1' i 
ff;, '# ,, ,' l t ' i ,,

Denumire

Cod 2021

P3
Eco
k2

Aprobat Precizat Executat

I 2 3 5 6

TOTAL 47009s"9 525634.3 468782.0

Asigurarea drepl lui Ia tratament balneo-sanatorial 00183 57380.3 57380.3 44866.9

prestatii sociale 001 83 27 56840.3 56840.3 44851 .5
bunuri  s i  servici i 00183 ?2 540.0 540.0 15.4

Asigurarea drepl
persoanelor asigr

Iui la tratament balneo-sanatorial a
'ate 00184 30000.0 30000.0 2}9fi.2

prestatii sociale 001 84 27 30000.0 30000.0 20910.2
Dunurl sl servlcll 00184 22 0.0 0.0 0.0



Semnat:

Directorul al Casei Nafionale de Asigurlri Sociale

finanfe

bugetarl

Acordarea drept
beneficiarilor de

lat ie din

lui la alocaJie lunarl integrala de stat

;i aloca{ii sociale, categorii de

Nistrului
43777.2 43777,2 43983.5

bunuri
Acordarea drept
merite deosebite

lui la alocafii lunare de stat pentru

fI de stat

r5534.2 17933.6 17658.1
Dunurl sl servlcll

Susfinerea fi
consecinfelor ava

rI a participanfilor la lichidarea
ei de la Cernobil gi familii lor lor

693  15 .5 69893.6 67434.5

Acordarea drep
categorii de popu

sau de alocaf i i

Ia alocafie lunarl de stat unor

fie din rindul beneficiarilor de pensii
iale de stat qi familii lor lor

277487.2

ii sociale 244206.3 274869.9

de performan
lui la indemnizafie viageri sportivilor
re s-au retras din activitatea sportiva

ii sociale
DUnUn 51 ServlCll

angajafilor cu copii in cazul
ului educafional

ii sociale 1 9 8 1 1 . 8
ounurl $r servlcll

Prestarea altor
populafie

uri de servicii sociale unor categorii de

Dunun s1 servlcll

ul dat au fost aprobate mijloace in sumd de 470095.9 mii lei, care au fost precizate pind la 525634.3 mii lei sau

538.4 mii lei. Cheltuielile execurate constituie 468782.0 mii lei sau 99.7 la sutd fal6 de suma aprobatd gi 89.2

oreeizatd.
a cheltuililor cu 56852.3 mii lei fala de planul precizat este determinatd preponderent de neexecutarea

pentru activitatea " 0307 Acordarea dreptului la aloca{ie lunari de stat unor categorii de popula{ie din

de pensii sau de alocalii sociale de stat gi familiilor lor" - 13490.8 mii lei, determinatd de inregistrarea unui

ficiari comparativ cu cel estimat.
Ituielilor prevdzute la activitatea "0520 Proteclia sociald a angajalilor cu copii incazul suspenddrii procesului

de 20000.0 mii lei a fost generatd de modul de platd prevdzut de actele normative.

executare a indicatorilor de performan$ a subprogramului influenlezd specificul de raportare a cheltuielilor

rului de beneficiari.

prin majorare cu 5
la sutd fal6 de s
Executarea mal ml

cheltuielilor desti
rindul beneficiari
numar mal mlc oe

Nevalorificarea
educa{ional" in su
Asupra nivelului d
executate gi a n

/l
I
I

$eful

2022




