
Raport 

performanța pe programe/subprograme

la situaţia din 31.12.2020
Cod

Autoritatea bugetară Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 0206

Instituţia bugetară

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 

Cod Denumirea 

2020

aprobat Explicații

1 2 3 4 5 6 7(6-5) 8
r1 unităţi 45 45 0

D
e 

pr
od

us

o1 unităţi 6534 6622 88

o2 unităţi 1045 881 -164

o3 unităţi 104485 102139 -2346

o4 persoane 829 884 55

o5 persoane 89967 97048 7081

o6 unităţi 33 10 -23

o7 unităţi 243 182 -61

o8 unităţi 2323 2088 -235

D
e 

ef
ic

ie
nţ

ă

e 1 67 69 2

e 2 unităţi 241 147 -94

Grupa principală, grupa, 
subgrupa

I. Informaţie generală  (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)
Scop Promovarea politicii externe şi 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 cele economice;

Subprogramul prevede continuarea activităţii menite 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)

Categ
oria

Unitatea de 
măsură executat1 devieri3        

(+/-)

D
e 

re
zu

lta
t Rapoarte anuale de activitate ale  misiunilor  

diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii 
Moldova

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

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

Numărul redus al activităților cu 
caracter de informare se datorează 
sistării activităților cauzate de 
pandemia de COVID-19

Numărul de acţiuni consulare perfectate pe 
parcursul unui an

Numărul mic de persoane care au 
primit asitență consulară a fost 
cauzat de sistarea prestării 
serviciilor pe perioada de stare 
excepțională și urgență în sănătate 
cauzate de pandemia de COVID-19

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

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

Numărul acordurilor încheiate în domeniul 
protecţiei drepturilor cetăţenilor RM aflaţi la 
muncă peste hotarele ţării

Numărul proiectelor de tratate 
elaborate și avizate sa menținut la 
un nivel constant.

Numărul de evenimente cultural-artistice 
organizate de către misiuni în vederea valorificării 
potenţialului existent în Dispora RM

Numărul întrevederilor de serviciu efectuate de 
către diplomaţii misiunilor în vederea 
implementării angajamentelor bilaterale agreate.

Numărul redus al întrevederilor se 
datorează sistării activităților 
cauzate de pandemia de COVID-19

Numărul de zile necesar pentru perfectarea unuei 
actiuni consulare

zile 
lucrătoare

Numărul de interviuri acordate pentru mass-media 
din statul de acreditare sau pentru agenţiile de 
presă regionale şi internaţionale

Numărul redus al înterviurilor se 
datorează sistării activităților 
cauzate de pandemia de COVID-19


	Plan aprobat K2

