
 
Raport privind realizarea/implementarea măsurilor/acțiunilor de politici sectoriale pe anul 2021 în domeniul infrastructurii de comunicații  

N
r
/o

 Denumirea 

acțiunii/măsurile de 

politică 

Realizat  
Perioada de 

implementare 

Costul acțiunii, mii lei 

Note/explicații  

Mijloace necesare pentru 

finalizarea implementării acțiunii 

(mii lei) 

TOTAL  
Executat până 

la 01.01.2021 

2021 

Planificat în 

buget 2022 

CBTM 2023-2025 

aprobat precizat executat 2 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sub-programul 1504 „Tehnologii informaționale și comunicații”  

  

1. Acțiunea 1: 

Dotarea cu 

convertoare pentru 
televiziunea digitală 

terestră a familiilor 

beneficiare de ajutor 
social. 

 

(Programul privind 
tranziția de la 

televiziunea 

analogică terestră la 
cea digitală terestră 

(HG nr. 240/2015))  

Au fost 

asigurate cu 

convertoare 
13452 de 

familii, iar 869 

de convertoare 
nu au putut fi 

distribuite din 

cauze obiective 
(beneficiarul a 

decedat, și-a 

schimbat 
domiciliul, a 

plecat cu traiul 

din țară etc.). 

2018-2022 8 516,96 4 016,96 0,0 0,0 0,0 4 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Acțiunea 2: 

• Mentenanța 

Sistemului 

informațional 

automatizat al 
Serviciului 112; 

•  Cheltuieli curente 

(salariu 119 angajați, 
servicii comunale, 

servicii 

telecomunicații ș.a.). 
 

(Legea nr.174/2014 

cu privire la 
organizarea și 

funcționarea 
Serviciului național 

unic pentru apelurile 

de urgență 112) 

Contract 

încheiat 

 

2021 162 615,66 55 458,94 

 

59 000,0 

 

59 000,0 

 

57 152,5 50 000,0 

 

0,0 52 000,0 

 

52 000,0 

 

72 000,0 

 

3. Acțiunea 3: 

Achitarea cotizației 

de membru CEPT 

(Conferința 
Europeană a 

Administrațiilor 

Poștale și de 
Comunicații). 

 

În contextul 
demersului 

organizației 

internaționale 
Convenția 

Europeană a 

Administrației 
de Poștă și 

Telecomunicații 

2021 7,83 2,64 2,7 2,7 2,5 2,7 -0,2 2,7 2,7 2,7 



(Hotărârea 

Guvernului nr. 

454/2008 cu privire 
la optimizarea 

participării 

organelor centrale 
de specialitate ale 

administrației 

publice, precum și a 
altor autorități 

administrative 

centrale la 
executarea 

angajamentelor 

asumate față de 
organizațiile 

internaționale). 

(invoice) nr. PC 

MLT din 

31.10.2021, 
MIDR a achitat 

cotizația de 

membru pentru 
anul 2021 

4. Acțiunea 4: 

Prestarea serviciilor 

poștale pentru 

nevăzători și 
prizonieri de război  

 

 (Legea nr.44/2018) 

În anul 2021 au 

fost prestate 

servicii poștale 

pentru 1204 
beneficiari 

(nevăzători și 

prizonieri de 
război) în 

valoare de 

25,184 mii lei 

2021 25,00 0,0 

(a fost achitat 

din contul Î.S. 

Poșta Moldovei 
24,300 mii lei, 

fără 

compensare din 
bugetul MIDR, 

deoarece nu au 

intrat în vigoare 
prevederile 

corespunzătoare 

din Legea 
nr.41/2020 

45,6 45,6 0,0 

 

25,00 -45,6 

A fost achitat din 

contul Î.S. Poșta 

Moldovei 25,184 
mii lei, dintre 

care urmează să 

fie compensate, 
după primirea 

solicitării, în a. 

2022 serviciile 
prestate în 

perioada 01.09.-

31.12.2021. 

25,00 25,00 25,00 

 Total Sub-program 1504    59 048,3 59 048,3 57 155,0      

 

 


