
Raport 
performanța pe programe/subprograme

la situaţia din 01.01.2020
Cod

Autoritatea bugetară Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 0206

Instituţia bugetară

Grupa principală, grupa, subgrupa Afaceri externe 113

Program Afacerile externe şi cooperarea externă 06

Subprogram Promovarea intereselor naționale prin intermediul antenelor diplomatice 02

Obiective

2) Asigurarea protejării drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare 

Descriere narativa 

Categoria Cod Denumirea 

Anul de gestiune

aprobat Explicatii

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8

D
e
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lta

t r1

unităţi 39.00 41.00 2.00

D
e

 p
ro

d
u

s

o1
unităţi 6,147.00 8,134.00 1,987.00

o2
unităţi 700.00 1,597.00 897.00

o3 3. Numărul de acţiuni consulare perfectate pe parcursul unui an
unităţi 86,280.00 126,718.00 40,438.00

o4
persoane 1,013.00 1,461.00 448.00

o5
persoane 118,918.00 84,168.00 -34,750.00

o6
unităţi 11.00 20.00 9.00 Acorduri incheiate

o7
unităţi 198.00 388.00 190.00

o8
persoane 2,207.00 2,866.00 659.00 Note informative

D
e

 e
fic

ie
n

ţă

e 1 1. Numărul de zile necesar pentru perfectarea unuei actiuni consulare

zile lucrătoare 88.05 71.45 -16.60

e2

unităţi 185.00 237.00 52.00

I. Informaţie generală  (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)
Scop Promovarea politicii externe a raporturilor cu statele lumii şi organismele internaţionale, în general şi a relaţiilor economice, comerciale, 

cultural-umanitare şi ştiinţifice, în particular.

1) Promovarea de către misiunile diplomatice ale Republicii Moldova a intereselor naţionale prin intermediul diplomaţiei tradiţionale şi celei 
economice 

Subprogramul prevede continuarea activităţii chemate să sporească eficienţa funcţionării întregului sistem diplomatic, în vederea dezvoltării 
sistemului de promovare a intereselor Republicii Moldova şi de protejare a intereselor cetăţenilor Republicii Moldova prin intermediul oficiilor 
consulare 

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)

Unitatea de 
măsură executat1 devieri3        

(+/-)

1. Rapoarte anuale de activitate ale misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare ale Republicii Moldova

1. Numărul notelor verbale cu priv la ev. politice, econom.,culturale din 
statul de acredit. care au sau ar putea avea impact asupra rel. dipl. 
bilaterale si sau multilaterale ale RM

Note dupa 
nr.evenimentelor

2. Numărul de activităţi cu caracter de informare, referitoare la mediul 
de afaceri şi oportunitatile de investiţii în Republica Moldova

Note dupa 
nr.evenimentelor

Nr.pers.care sau 
adresat

4. Numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă consulară în 
cazuri de reţinere, arestare, condamnare în statul de acreditare

Nr.pers.care sau 
adresat

5. Numărul de cetăţeni ai Rep.Moldova aflaţi peste hotare cu domiciliul 
permanent, la muncă şi la studii înregistraţi în baza de date, creată în 
cadrul misiunii, în per.de raportare

Nr.pers.conform 
datelor statistice

6. Numărul acordurilor incheiate in domeniul protejarii drepturilor 
cetăţenilor ai RM aflaţi peste hotare tarii

7. Numărul de evenimente cultural-artistice organizarte de catre misiuni 
in vederea valorificarii potentialului existent in Diaspora RM

Evenimente 
organizate

8. Numărul intrevederilor de serviciu efectuate de catre diplomatii 
misiunilor in vederea implementarii angajamentelor bilaterale agreate

Majoritatea actiunilor 
consulare care 
necisita examinare 
suplimentara se 
perfecteaza

2. Numarul de interviuri acordate pentru mass-media din statul de 
acreditare sau pentru agentiiloe de presa regionale si internationale Nr.aparitiilor in 

mass-media locala


