
  

  

Raport de performanţă
 
la situaţia din  31 decembrie 2019  

(anual) 

  

 Cod 

Autoritatea 

bugetară
2
 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218 

Instituţia bugetară Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea 

Pieței 
15304 

Grupa principală, 

grupa, subgrupa 
Alte tipuri de combustibil 
 

434 

Program Dezvoltarea sectorului energetic 58 

Subprogram Eficiență energetică și surse regenerabile 04 

    

  

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1) 

  

Scop Eficiența energetică sporită urmare realizării măsurilor de eficientizare a consumului de energie și 

valorificare a surselor regenerabile de energie.  

Obiective Planificare: 

1. Eficientizarea consumului global de energie primară cu 220ktep sau a consumului de energie 

finală cu 167ktep către anul 2020; ;    

2. Creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul final brut de energie pînă la 17% către anul 

2020;  

3.Reducerea intensității energetice sub pragul de 0,195 tep/mie EUR. 

Nivelul de realizare: 

Diminuarea riscurilor pentru viața, sanatatea și securitatea consumatorilor care provin din utilizarea 

produselor cu impact energetic, efectuând controale de stat și asigurând un grad mai înalt de 

soluționare a petițiilor și sesizarilor. 

Descriere narativa (Se oferă o descriere generală a structurii programului/subprogramului și cuprinde activitățile principale și 

responsabilii de gestionarea programului) 

Subprogramul include activități de promovare a consumului eficient de energie și valorificare a 

surselor regenerabile de energie în sectoarele public și privat, precum și supravegherea produselor 

cu impact energetic. APCSP asigură protecția consumatorilor, diminuarea riscurilor pentru viața, 

sănătatea și proprietatea lor, care provin din utilizarea produselor cu impact energetic, prin controale 

de stat, soluționarea petițiilor și sesizărilor, în domeniu. 

  

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi 

se generalizează de către autoritatea bugetară – Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare – Org1)  

Categoria Cod Denumirea Unitate 

de 

măsură 

 Aprobat Executat Devieri 

Valoarea 

(+/-) 

Explicaţii4 

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

De produs 

o3 

Numărul de controale 

asupra produselor cu 

impact 

energetic/regenerabile 

efectuate anual, inclusiv 

50% planificate. 

nr. 150,0 39,0 -111,0 

Pe parcursul anului 2019, Agenția a 

efectuat 39 controale asupra 

produselor cu impact energetic 

(combustibil solid - 2):  

- planificate - 36;  

- inopinate – 3.  
Au fost supuse controlului 181 

loturi (2 biocombustibil), în 

număr de 3691 unități (2460 saci 



biocombustibil) de produse cu 

impact energetic/sau etichetate 

conform legii.  

A fost verificată marcarea și 

etichetarea energetică a mai 

multor tipuri de produse: 

cuptor electric de uz casnic, 

ventilator, epilator, umidificator, 

fier de călcat, televizor, uscător de 

păr, frigider, tastatură, perie de 

coafat, toster, storcător, încălzitor 

de apă, plită incorporabilă pe gaz, 

mașină de spălat rufe, aparat 

sandwich, încălzitor infraroșu, 

încălzitor cu ventilator, hotă, 

cuptor cu microunde, aspirator, 

ceainic electric,  mașină de tocat, 

mașină de spălat vesela, fierbător, 

blender, plită electrică, lanternă 

led, lămpi electrice și corpuri de 

iluminat, lampă, aceesoriu pentru 

jocuri electrice, ondulator, masajor 

pentru picioare, mașină de cusut, 

aspirator cu sac, prăjitor de pîine, 

feliator, condiționer, telefon 

mobil, laptop, mașini sub presiune 

de spălat, pompe.  

o4 

Ponderea cazurilor 

depistate de produse cu 

impact 

energetic/regenerabile 

neconforme  

% 40,0 74,0 +34,0 

Din 39 Controale efectuate, în 29  

(74%) cazuri au fost depistate 

neconformități. 

Au fost supuse controlului 181 

loturi (2 biocombustibil), în număr 

de 3691 unități (2460 saci 

biocombustibil) de produse cu 

impact energetic/sau etichetate 

conform legii.  

Din total verificate, 132 loturi, 

în număr de 1024 unități erau 

neconforme. 

Au fost eliberate: 

- 25 prescripții privind interzicerea 

temporara a loturilor de produse 

neconforme; 

- 26 prescripții privind înlaturarea 

neconformitaților; 

- 1 prescripție privind interzicerea 

punerii la dispoziție pe piața a 

produselor; 

- 51 procese-verbale cu privire la 

contravenție încheiate. 

o5 

Numărul de 

mașini/echipamente/utilaj

e achiziționate, inclusiv 

mobile, pentru verificarea 

produselor de joasa 

tensiune/regenerabile. 

nr.  6,0 0 -6,0 

În anul 2019 n-au fost efectuate 

achiziționări de 

mașini/echipamente/Utilaje, pentru 

verificarea produselor de joasa 

tensiune/regenerabile. 

o6 Numărul de mostre  20,0 0 -20,0 
Neîndeplinirea indicatorului este 

cauzată de insuficiența critică de 



(produse) de joasă 

tensiune/regenerabile 

pentru expres-teste 

achiziționate 

nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal, urmare a instituirii 

moratoriului asupra angajărilor în 

sistemul public 

o7 

Numărul de produse 

testate cu echipamente-

expres/în laboratoare, 

inclusiv peste hotare 

nr. 30,0 0 -30 

Neîndeplinirea indicatorului este 

cauzată de insuficiența critică de 

personal, urmare a instituirii 

moratoriului asupra angajărilor în 

sistemul public 

o8 

Activități de informare 

organizate (85,0 vizite,5 

campanii, 3 evenimente 

organizate, 12 mese 

rotunde cu agenții) 

 

 

 

 

 

 

nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-73,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost realizate activități de 

informare tematice - 32 (61,5%) din 

52 activități de informare precizate 

prin Ordinul Agenției 

nr.130p/2019:  

- campanii de informare - 3:  

- mese rotunde - 2  

- vizite de consultanță la 

comercianții de electrocasnice – 24;  

- evenimente -3.  

- difuzate 7225 (90,3%) exemplare 

materiale informaționale: 3595 

pliante, 2000 de broșuri tematice 

informaționale, 1630 materiale 

promoționale (stegulețe, pixuri, 

mărci poștale personalizate), din 

8000 planificate; 

o9 

Instruiri, stagii 

(interne/externe), 

realizate 
nr.  20,0 2,0 -18,0 

Pentru consolidarea capacităților 

profesionale, inspectorii 

responsabili de domeniu au 

participat la 2 instruiri:  

- seminarul  organizat de ANRE 

”Politica de protecție a 

consumatorilor: principii și 

instrumente”; 

- „Reglementarea unor măsuri 

naționale privind etichetarea și 

informațiile standard despre 

produse cu impact energetic, 

destinate utilizatorilor finali”, curs 

organizat de APCSP cu suportul 

MEI  (23  persoane instruite );. 

o10 

Ponderea angajaților 

Agenției (18 inspectori 

specialiști în domeniu) ,  

instruiți (intern/extern) 

% 

 

 

90,0 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

La instruirile tematice au 

participat 90% inspectori. 



 

 

 

o11 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale informative 

tipărite și diseminate 

(pliante/fișe). 

nr.  8000, 0 7225,0 - -775,0 

În cadrul activităților de informare 

au fost difuzate informații cu 

caracter energetic referitor la 

procedura de etichetare energetică 

a produselor de uz casnic și non 

casnic, diseminate 3595 pliante, 

2000 de broșuri tematice 

informaționale, 1630 materiale 

promoționale (stegulețe, pixuri, 

mărci poștale personalizate). 
Au primit consultanță referitor la 

utilizarea produselor cu impact 

energetic,, în cadrul vizitelor, la 

examinarea petițiilor (petiționarii 

și agenții economici reclamați), la 

apelurile telefonice 1221 persoane 

(1050 consumatori/171 

reprezentanți ai agenților 

economici). 

o12 

Instrumente moderne de 

informare (3 panouri 

inclusiv 1,2  spoturi 

informaționale elaborate, 

2 parteneriate TV/Radio, 

53 apariții media). 

nr. 60,0 50,0 -10,0 

Din resursele bugetare repartizate 

pentru a.2019 la realizarea 

subprogramului 58.04 au fost 

achiziționate diferite instrumente 

moderne de informare și promovare 

a imaginii Agenției: 15 stegulețe cu 

suport de masă cu logo-ul APCSP, 

drapel cu logo-ul APCSP, 5 

echipamente pentru suportul 

pliantelor rulante, set (1000  bucăți) 

stegulețe cu imagine dublă, insigne 

cu logo, mape, timbre, pixuri, mărci 

poștale. 

Instrumente moderne de informare, 

aplicate - 27 apariții media cu 

abordarea domeniului eficiența 

energetică (conformitatea 

produselor cu impact energetic);  

- Instruiri/stagii - 3 realizate.  

o13 
Proceduri, ghiduri 

elaborate . 
nr.  4,0 0 -4,0 

Neîndeplinirea indicatorului este 

cauzată de insuficiența critică de 

personal, urmare a instituirii 

moratoriului asupra angajărilor în 

sistemul public 

 

o14 

Controale efectuate de un 

inspector pe parcursul 

anului 

nr.  5,0 4,0 -1,0 

Îndeplinirea parțială a indicatorului 

este cauzată de insuficiența critică 

de personal, urmare a instituirii 

moratoriului asupra angajărilor în 

sistemul public. 

De eficiență 

e3 

Gradul de valorificare a 

bugetului planificat 

pentru măsuri de 

etichetare energetică a 

produselor cu impact 

energetic/ regenerabile 

decătre APCSP 

% 100,0 0 -100,0 

Neîndeplinirea indicatorului este 

cauzată de insuficiența critică de 

personal, urmare a instituirii 

moratoriului asupra angajărilor în 

sistemul public 

 



  

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către 

autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i) 

  

Denumirea Cod Apro

bat 

Precizat Executat
5
 

P3 Eco (k2) 

1 2 3 4 5 6 

Total general X X 950,0 300,0 59,7 

Activități de 

eficiență energetică 

00119     

Bunuri și servicii  22 410,0 210,0 0,0 

Mijloace fixe  31 450,0 0,0 0,0 

Stocuri de materiale 

circulante 

  

33 

 

90,0 

 

90,0 

 

59,7 

  

IV. Constatări, concluzii şi recomandări
6
 

  

La solicitarea Ministerului Finanțelor nr. 06/1-17-31 din 28.06.2019, în urma analizei executarii scontate a bugetului instituției pîna 

la finele anului 2019 pe subrogramul (50.08) Protecția drepturilor consumatorilor și subrogramul (58.04) Eficiența energetică și 

resurse regenerabile, Agenția a identificat posibilitatea de diminuare a cheltuielilor aprobate pentru anul 2019. Astfel, bugetul pentru 

anul 2019 aprobat a fost de 16765,8 mii lei, precizat a fost de 12287,0 mii lei și executarea a fost în suma de 9778,3 mii lei. 

  

 Semnat:  

  

Conducătorul autorităţii / instituţiei bugetare _ _/_____________/ (numele, prenumele) 

  

Şeful subdiviziunii responsabile de buget _ _/_____________ / (numele, prenumele) 

  

Şeful subdiviziunii responsabile de politici
7
 _ __/_____________ / (numele, prenumele) 

 

   

  

L.Ş  

  

 

 

 

Note:  
1)

 Rapoartele de performanţă se întocmesc semianual şi anual şi se prezintă concomitent cu rapoartele financiare în termenii 

stabiliţi pentru prezentarea acestora.  
2)

 Rapoartele de performanţă se întocmesc de fiecare instituţie bugetară (Org2). Ulterior autoritatea bugetară de nivel 

superior (Org1) întocmeşte raportul generalizat, pe care îl publică pe pagina web.  
3)

 Dacă unele obiective sau indicatori nu pot fi evaluaţi semestrial, valoarea realizată a acestora se completează doar în 

raportul anual.  
4)

 Vor fi oferite explicaţii succinte despre cauzele devierilor în raport cu valoarea planificată a indicatorilor de performanţă.  
5)

 În secţiunea III la rubrica “Executat” se indică executarea de casă. 
6)

 Această secţiune trebuie să ofere o informaţie generală despre gradul de implementare a obiectivelor subprogramului. Vor 

fi formulate succint principalele constatări şi concluzii cu privire la performanţa realizată şi factorii care au influenţat devierile 

majore, precum şi recomandări sau eventuale acţiuni corective pentru informarea şi luarea deciziilor de către managerul de 

program şi conducătorul autorităţii publice.  
7)

 Conducătorul autorităţii bugetare şi şeful subdiviziunii responsabile de politici semnează doar rapoartele generalizate ale 

autorităţii bugetare la nivel de subprogram.   

 


