
proiect 

  

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   

 

din ____________________________________ 

Chișinău 

 

 

H O T Ă R Î R E 

privind aprobarea bugetului Serviciului național unic pentru apelurile de 

urgență 112 pentru anul 2016 

În temeiul prevederilor legii nr.174 din  25.07.2014 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 

112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art. 533), şi a 

subpunctului 58), punctul 7, capitolul II din anexa nr.1 la  Hotărîrea Guvernului 

nr.389 din 17 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.460), Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă bugetul Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 

112 pentru anul 2016 la venituri sumă de 50 000 000 lei și la cheltuieli în sumă de 

50 000 000 lei, conform anexei. 

2. Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112  în procesul 

executării bugetului, are dreptul să opereze modificări în structura cheltuielilor, în 

limita bugetului aprobat prin prezenta hotărîre, după coordonarea prealabilă cu 

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. 

Prim-ministru       PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

Ministrul tehnologiei informaţiei  

şi comunicaţiilor      Vasile Botnari 

 

Ministrul finanţelor      Octavian Armaşu 

 



 

 

Anexă 

la Hotarîrea Guvernului nr. din 

 

Bugetul Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 pentru anul 

2016 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea  

Mii lei 

I VENITURI, total 50 000,0 

1. Subsidii  de la bugetul de stat 50 000,0 

II CHELTUIELI 50 000,0 

1. Cheltuieli de personal (remunerarea muncii, defalcări în 

fondurile obligatorii de asigurări sociale și medicale) 
 

2 388,43 

2. Investiții  42 370,27 

3. Cheltuieli curente, inclusiv: 696,3 

3.1 Cheltuieli de întreținere 282,4 

3.2 Cheltuieli de deplasare 205,0 

3.3 Cheltuieli consumabile de birou 80,0 

3.4 Cheltuieli servicii de comunicare 14,0 

3.5 Cheltuieli de transport 91,0 

3.6 Cheltuieli de deservirea si întreținerea tehnicii de calcul 23,9 

4 Cheltuieli capitale, inclusiv: 4 545,0 

4.1 Cheltuieli de dezvoltare Instituționala, activități și 

promovare 

 

2 045,0 

4.2 Cheltuieli procurarea mijloacelor fixe  2 500,0 

 



 

 

Notă informativă 

la proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea bugetului Serviciului 

Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 pentru anul 2016  

 

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 243 din 03.03.2016 privind crearea 

Serviciului național unic pentru apeluri de urgență (în continuare Serviciul 112), 

Serviciul 112, este o instituţie publică cu personalitate juridică și dispune de 

autonomie financiară. 

Astfel, pentru exercitarea competențelor şi îndeplinirea atribuțiilor funcționale, 

pentru Serviciul 112 este planificat un Deviz de venituri și cheltuieli pentru anul 

2016 în sumă totală de 50,0 mln. lei 

1. Cheltuieli de personal 

Cheltuielile de personal pentru anul 2016 constituie 2 388 427.08 lei  

Fondul de salarizare a fost calculat în baza HG nr.743 din 11 iunie 2002 ”Cu 

privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”, HG nr.165 

din 09 martie 2010 ”Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul 

real”, Regulamentului privind retribuirea muncii care prevede stabilirea și 

acordarea sporurilor, suplimentelor, premiilor și ajutorului material al angajaților 

Serviciului 112 și Schemei de încadrare pentru anul 2016.  

2. Investiții 

2.1. Lucrările de reparaţie ale clădirilor şi obiectivelor se împart în două tipuri: 

curentă și capitală. Una dintre sarcinile primordiale în activitatea financiară şi 

economică a Serviciului 112 este determinarea cheltuielilor. La cheltuielile indicate, 

pentru reparația sediilor Serviciului 112, se raportează cheltuielile pentru 

examinarea tehnică şi îngrijirea obiectelor, precum şi executarea tuturor tipurilor de 

reparaţie şi lucrări de restabilire. 

2.2. Crearea Sistemului Informațional Automatizat (SIA)  al Serviciului 112 – 

36 370,27 mii lei, ce constituie doar o parte din suma necesară pentru crearea SIA 

al Serviciului 112.  Totodată  costul final va fi stabilit în urma licitațiilor publice. 

2.3 Cheltuieli pentru dotarea sediilor cu echipament tehnic/ mobilier  în sumă 

totală de 2 500,0 mii lei. 

3. Cheltuieli administrative, inclusiv celelalte cheltuieli în sumă de 696,3 

mii lei, care includ: 

 Deplasări de serviciu 

 Cheltuieli de întreținere  

 Consumabile de birou  

 Servicii de comunicare 

 Întreţinerea mijloacelor de transport  

 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul  



 

 

 

4. Dezvoltare instituţională, activităţi şi promovare 

Cheltuielile pentru dezvoltare instituțională, activități şi promovare 

constituie 2 045,0 mii lei. 

Reieșind din importanța creării Serviciului 112 şi implementării numărului unic 

european pentru apeluri de urgenţă 112 în Republica Moldova, în scopul asigurării 

unui nivel sporit de siguranţă şi protecţie a populaţiei pe întreg teritoriul ţării, 

propunem aprobarea proiectului bugetului Serviciului 112 în regim prioritar. 

 

Ministru                                                             Vasile BOTNARI 

 


