
Raport 

performanța pe programe/subprograme

la situaţia din 31.12.2019
Cod

Autoritatea bugetară Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 0206

Instituţia bugetară

Afaceri externe 113

Program Afacerile externe şi cooperarea externă 06

Subprogram Politici şi management în domeniul relațiilor externe 01

Obiective

3) Impulsionarea relaţiilor bilaterale şi cooperării multilaterale;

4) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor consulare.
Descriere narativa 

1. Procesul de integrare europeană;
2. Cooperarea bilaterală cu partenerii externi;

3. Cooperarea multilaterală în cadrul organismelor internaţionale şi regionale;
4. Protejarea intereselor cetăţenilor Republicii Moldova în afara ţării.

Cod Denumirea 

2019

aprobat Explicații

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8
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unităţi 10 16 6

r2

unităţi 25 16 -9

D
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o1

unităţi 5 5 0

o2
unităţi 81 86 5

o3

unităţi 74 93 19

o4 4. Proiecte de tratate elaborate şi avizate.
unităţi 70 92 22

o5

unităţi 5 9 4

CO identificați și desemnați

o6
unităţi 6000 7296 1296

o7
unităţi 70 77 7

e 1
zile 10 10 0

Grupa principală, grupa, 
subgrupa

I. Informaţie generală  (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)
Scop Asigurarea unui cadru normativ adecvat în vederea bunei funcţionări a sistemului politicii externe şi valorificarea 

deplină a oportunităţilor oferite de cooperarea bilaterală şi multilaterală.

1) Asigurarea unui cadru adecvat pentru sporirea eficienţei funcţionale al serviciului diplomatic al Republicii 
Moldova;

2) Continuarea valorificării multidimensionalea potenţialului relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 
în vederea adoptării şi promovării valorilor şi standardelor europene avînd drept finalitate integrarea în Uniunea 
Europeană;

Subprogramul pevede eforturile de promovare cît mai activă a intereselor naţionale ale ţării în materie de politică 
externă, avînd în vedere următoarele dimensiuni de activitate:   

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate instituţiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile bugetare - Org 1)

Categ
oria

Unitatea 
de măsură executat1

devieri3 

(+/-)

1. Valorificarea potenţialului de cooperare cu UE, 
inclusiv în cadrul formatelor de cooperare 
bilaterală şi cele ale Parteneriatului Estic.

Promovarea cooperării cu UE 
în cadrul reuniunilor, 
întrevederilor cu participarea 
Ministrului, Viceminiștrilor, 
Grupurilor de lucru etc.

2. Monitorizarea asigurării implementării Planului 
Naţional de implementare a Acordului de 
Asociere 2017-2019.

Agenda membrilor Guvernului 
nu a făcut posibilă organizarea 
numărului de ședințe 
planificate

1. Reuniuni cu statele-membre ale UE în vederea 
asigurării sprijinului demersurilor europene ale 
RM.

Reuniunile programate au avut 
loc

2. Vizite efectuate pentru impulsionarea relaţiilor 
bilaterale.

Vizite la nivel de Ministru, 
Viceminiștri, Șefi de direcție

3. Activităţi  de promovare a intereselor naţionale 
specifice în cadrul organizaţiilor internaţionale.

Participări la reuniuni, 
întrevederi, elaborarea 
rapoartelor pe țări, 
discursurilor, adoptarea 
rezoluțiilor favorabile RM

Numărul proiectelor de tratate 
elaborate și avizate

5. Eficientizarea şi extinderea instituţiei 
consulatului onorific prin desemnarea de noi 
consuli onorifici.

6. Numărul de acţiuni consulare perfectate pe 
parcursul unui an.

Numărul de persoane care au 
primit asistența consulară

7. Numărul funcţionarilor  MAEIE delegaţi la 
cursuri de formare profesională.

Număr de angajați MAEIE 
delegați

D
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ef
ic
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nţ

ă 1.Timpul de examinare a proiectelor actelor 
normative şi elaborarea avizului.

Termenii de executare au fost 
respectați
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