
Forma FD-053  
Aprobată 

prin Ordinul ministrului finanțelor  

nr.216 din 28.12.2015  

 

RAPORT  

privind performanța pe programe/subprograme  

la situația din la situația din 31 decembrie 2020 

 

 Cod 

Autoritatea bugetară:  Ministerul Economiei și Infrastructurii  0218 Org1 

Instituția bugetară:   Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței 15304 Org2 

Grupa principală, grupa, subgrupa:  Alte tipuri de combustibil 434 F1-F3 

Program:   Dezvoltarea sectorului energetic 58 P1 

Subprogram :   Eficiență energetică și surse regenerabile 04 P2 

 

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

Scop  

Obiective (Se indică valoarea planificată și realizată a obiectivului pentru anul bugetar de gestiune) 

Descriere 

narativă 

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

principale și responsabilii de gestionarea programului) 

 

II. Indicatori de performanță  
(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de 

rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1) 

Categoria Cod Denumirea Unitatea  

de 

măsură 

Anul de gestiune 

aprobat executat
1
 devieri

3
  

(+/-) 

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

De rezultat 

o1 

Controale asupra produselor cu impact 

energetic/regenerabile efectuate anual, inclusiv 

50% planificate. 

nr. 65 127 +62 

o2 
Ponderea cazurilor depistate de produse cu 

impact energetic/regenerabile neconforme  

% 50 52 +2 

o3 

Mostre (produse) de joasa 

tensiune/regenerabile, achiziționate, pentru 

expres-teste 

nr. 2 0 -2 

o4 
Produse testate cu echipamente-expres/în 

laboratoare, inclusiv peste hotare. 

nr. 10 25 +15 

o5 Instruiri, stagii (interne/externe), realizate nr. 12 6 -6 

o6 
Ponderea angajaților Agenției (30 inspectorii 

specialiști în domeniu) ,  instruiți 

(intern/extern) 

% 90 90 - 

De produs o7 

 

 

 

Activități de informare organizate (vizite, 

campanii, evenimente organizate (cu Camera 

de Comerț), mese rotunde cu agenții economici 

nr. 20 37 +17 

o8 Mașini/echipamente/utilaje achiziționate, 

inclusiv mobile, pentru verificarea produselor 

nr. 10 - -10 



de joasa tensiune/regenerabile. 

o9 

Materiale informative, elaborate, tipărite, 

distribuite Materiale informative tipărite și 

diseminate (pliante/fișe). 

nr. 3000 6000 +3000 

o10 

Instrumente moderne de informare (panouri 

inclusiv rulante, spoturi informaționale 

elaborate, parteneriate TV/Radio, apariții 

media). 

nr. 20 20 - 

De 

eficiență 

o11 Proceduri, ghiduri elaborate . nr. X 2 +2 

o12 
Controale efectuate de un inspector pe 

parcursul anului 

nr. 6 8 +2 

 

III. Cheltuieli, mii lei  
(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea 

bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i) 

Denumirea Cod Anul de gestiune 

P3 Eco  (k6) aprobat executat
2
 Devieri

3  
(+/-) 

1 2 3 4 5 6(5-4) 

Activități de eficiență energetică 00119 X 950,0 320,0 49,2 

Bunuri și servicii  22 410,0 230,0 0,3 

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

Stocuri de materiale circulante  33 90,0 90,0 48,9 

 

Semnat:  
Conducătorul instituției _______________/________________/ (numele, prenumele)  

Șeful subdiviziunii responsabile de buget __________/_____________ / (numele, prenumele)  

Șeful subdiviziunii responsabile de politici
4
 _________/____________ / (numele, prenumele)  

Data: _________________  

 

Note:  
1
 Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.  

2
 În capitolul III în rubrica „Executat” se indică executarea de casă.  

3
 Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.  

    4
 Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram. 

 

 

 

 

 



Forma FD-053  
Aprobată 

prin Ordinul ministrului finanțelor  

nr.216 din 28.12.2015  

 

RAPORT  

privind performanța pe programe/subprograme  

la situația din 31 decembrie 2020 

 

 Cod 

Autoritatea bugetară:  Ministerul Economiei și Infrastructurii  0218 Org1 

Instituția bugetară:   Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței 15304 Org2 

Grupa principală, grupa, subgrupa: Servicii generale economice și comerciale 434 F1-F3 

Program:  Servicii generale economice și comerciale 50 P1 

Subprogram:  Protecția drepturilor consumatorilor 08 P2 

 

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

Scop  

Obiective (Se indică valoarea planificată și realizată a obiectivului pentru anul bugetar de gestiune) 

Descriere 

narativă 

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

principale și responsabilii de gestionarea programului) 

 

II. Indicatori de performanță  
(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare – Org2, iar indicatorii de 

rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare – Org1) 

Categoria Cod Denumirea Unitatea  

de 

măsură 

Anul de gestiune 

aprobat executat
1
 devieri

3
  (+/-) 

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

De rezultat 
r1  

Controale efectuate anual, inclusiv 

50% planificate 

nr. 544 363 -181 

r2 

Ponderea cazurilor depistate a 

produselor/ serviciilor neconforme 

din numarul total de controale 

efectuate anual 

% 80 61,7 -18,3 

r3 

Activități de informare organizate ( 

vizite, campanii, evenimente 

organizate, de mese rotunde cu 

agenții economici) 

nr. 200 361 +161 

r4 
Ponderea angajaților  instruiți  

(intern/extern), anual 

% 90 90 - 

r5 Instruiri, stagieri (2 externe) nr. 60 47 -13 

r6 
Probe (produse) testate cu 

echipamente-expres/în laboratoare, 

inclusiv peste hotare. 

nr. 50 43 -7 

De produs r7 

 

 

Materiale informative tipărite și 

diseminate (pliante, fișe, etc.) 

nr. 22500 6569 -15931 

 

r8 

 

Instrumente moderne de informare 

(panouri inclusiv rulante,  spoturi 

informaționale elaborate, corturi, 

parteneriate TV/ Radio. 

nr. 5 

 

51 +46 



r9 
Sisteme informaționale: Call centru, 

INSPECT, soft 1C, pagina web 

(dezvoltare, menținere, elaborare). 

nr. 5 5 - 

r10 

Materiale/echipamente promoționale, 

motivaționale /(tabletă, mărci poștale, 

tricouri, ghiozdane cu rechizite, etc. 

pentru organizarea de concursuri în 

școli și premierea câștigătorilor.) 

nr. 255 39 -216 

r11 Certificate pentru cheițele publice nr. X X X 

r12 Blanchete-tip tipărite nr. 5000 500 -4500 

r13 Sondaj sociologic nr. 1 0 -1 

r14 

Mașini/calculatoare 

/echipamente/utilaje achiziționate, 

inclusiv mobile, pentru verificarea 

produselor. 

nr. 15 15 0 

De 

eficiență 
r15 Controale efectuate de un inspector 

pe parcursul anului 

nr. 30 24 -6 

r16 Proceduri de control aprobate/liste de 

verificare 

nr. 2 0 -2 

r17 Apariții media (emisiuni, webinare) nr. 175 127 -48 

 

III. Cheltuieli, mii lei  
(Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea 

bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i) 

Denumirea Cod Anul de gestiune 

P3 Eco  (k2) aprobat executat
2
 Devieri

3  
(+/-) 

1 2 3 4 5 6(5-4) 

Cheltuieli de personal 00162 21 6762,2 7192,2 6963,8 

Bunuri si servicii 00162 22 5543,1 4604,8 3044,1 

Prestații sociale 00162 27 135 279,0 228,9 

Active nefinanciare 00162 31 250 250,0 233,2 

Stocuri materiale circulante 00162 33 602,2 422,2 220,3 

Total x x 13292,5 12756,5 10738,7 

Semnat:  

Conducătorul instituției _______________/________________/ (numele, prenumele)  

Șeful subdiviziunii responsabile de buget __________/_____________ / (numele, prenumele)  

Șeful subdiviziunii responsabile de politici
4
 _________/____________ / (numele, prenumele)  

Data: _________________  

Note:  
1 Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.  
2 În capitolul III în rubrica „Executat” se indică executarea de casă.  
3 Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport.  

                 4 Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității bugetare la nivel de subprogram.  

 

 

 

 

 

 


