
Raport de performanţă la situaţia din 31.12.2020
(anual)

Autoritatea bugetară Consiliul raional Leova 1548
Instituţi bugetară Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor 12930
Grupa principală si grupa funcţiei Alte servicii economice generale 419
Program Servicii generale economice şicomerciale^ 50
Subprogram Politici şi management în domeniu macroeconomic şi de dezvoltare a economiei 5001
I. INFORMAŢIE GENERALĂ (se completează doar de către autoritatea bugetară -  Orgi)
Sco^_ Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea economica si durabila a raionului Leova

Obiective 1. Coordonarea şi monitorizarea periodică a implementării Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova
2. Monitorizarea periodică a indicatorilor social- economici ai raionului Leova

Descriere

Subprogramul presupune promovarea pe teritoriul administrat a politicilor de stat şi raionale în domeniul social-economic, monitorizarea procesului 
de executare a lucrărilor şi recepţie a obiectelor finanţate din bugetul de stat şi raional, monitorizarea pregătirii instituţiilor bugetare şi drumurilor 
locale pentru activitate în timpul iernii, activităţi orientate spre dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, promovarea exemplelor de succes, 
dezvoltarea infrastructurii şi implementarea programelor de suport antreprenorial cu scopul de a facilita accesul la finanţare şi accesare de programe, 
monitorizarea procesului de elaborare a documentelor de proiect, îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare în domeniul susţinerii IMM şi dezvoltarea 
dialogului între mediul de afaceri şi APL, coordonarea activităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor, monitorizarea preţurilor la produsele social- 
imnortante. monitorineul notetialilor finanţatori si donatori în sconu! atragerii investiţiilor în infrastructura socială-economică-de mediu, consultarea

II. INDICATORI DE PERFORMANŢA(Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară -  Orgi, 
iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare -  Orgi)

Categoria Cod Denumirea Unitatea de 
măsură

Anul de gestiune 2020

Aprobat Executat Devieri(+-)

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

D
e 

R
ez

ul
ta

t

rl
Gradul de realizare al Planului de Activitate al 
Direcţiei Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi 
Atragerea Investiţiilor

% 90 90 0

r2

Nr. de decizii semnate în cadrul şedinţelor 
Consiliului Raional şi note informative 
prezentate cu privire la activitatea şi nivelul de 
pregătire a economiei şi sferei sociale a 
raionului pentru lucru în perioada toamnă-iarnă

număr 5 5 0

r3

Nr. de informaţii prezentate Comitetului 
Executiv privind gradul de implementare al 
Strategiei de Dezvoltare integrată a raionului 
Leova pe compartimentele de care suntem 
responsabili

număr 6 6 0



3
T3
SCL.
OQ

ol Nr. de obiecte în construcţii monitorizate număr 2 5 3

o2
Nr. consultărilor oferite APL de nivelul I, 
agenţilor economici, cetăţenilor din teritoriu şi 
subdiviziunilor Consiliului raional Leova.

număr 35 57 22

o3

Nr. de informaţii sistematizate privind preţurile 
la produsele social -importante din reţeaua 
comercială a raionului transmise către 
Ministerul Economiei şi Infrastructurii şi 
rapoartele INV

număr 16 16 0

o4
Nr. de rapoarte elaborate şi prezentate (despre 
activitatea direcţiei, note informative pentru 
şedinţele consiliului raional)

număr 5 7 2

o5
Nr. proiecte de execuţie elaborate şi 
recepţionate

număr 2 6 4

06 distribuite agenţilor economci şi APL de nivelul 
I

număr 10 22 12

el Costul mediu per angajat pe lună lei/lună 8603 11902 3299o o
D t̂u

III. CHELTUIELI(Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -  Orgi sau Orgi i)

Denumirea

CHELTUIELI, Total
Activitatea executivelor locale
Cheltuieli de personal
Retribuirea muncii angajaţilor conform statelor
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe 
teritoriul tarii
Bunuri si servicii
Servicii de telecomunicaţii
Servicii de reparaţii curente
Formare profesionala
Deplasări de serviciu in interiorul ţării
Servicii poştale
Servicii neatribuite altor aliniate

Cod

Activitatea (P3)

000005
000005
000005

000005

000005
000005
000005
000005
000005
000005
000005

ECO

21
211180
212100

212210

22
222220
222500
222600
222710
222980
222990

mii lei

Anul de gestiune 2020

Aprobat

825,9
825,9
780,4
612,1
140,8

27,5

19,9

2,3
4,4
3,2

Executat

714,14
714,14
663,29
520,28
119,66

23,41

10,08
6,76

0,94
1,08

1,3

Devieri (+-)
6(5-4)

-111,76
-111,76
-117,11
-91,82
-21,14

-4,09

-9,82
-0,24
-2,3
-3,46
- 2,12

-1,7



Prestaţii sociale 000005 27 2,5 6,61 4,11
Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de munca 000005 273200 0 3,66 3,66
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele 
financiare ale angajatorului

000005 273500 2,5 2,95 0,45

Mijloace fixe 000005 31 0 18,85 18,85
Procurarea maşinilor şi utilajului 000005 314110 0 18,85 18,85
Procurarea uneltelor şi sculelor,inventarului de prod. şi gospodărie 000005 316110 0 0 0
Stocuri de materiale circulante 000005 33 23,1 15,21 -7,89
Procurarea combustibilului, carburanţilor si lubrifiantilor 000005 331110 18,6 13,35 -5,25
Procurarea pieselor de schimb 000005 332110 2,5 0 -2,5
Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizite de birou 000005 336110 2 1,86 -0,14
IV. Constatări, concluzii şi recomandări6

La partea de cheltuieli au fost aprobate 825,9 mii lei, s-au precizat 749,4 mii lei, s-au executat 714,14 mii lei.
Suma de 35,26 mii lei nu s-a valorificat din motiv că s-au efectuat mai puţine deplasări în interiorul ţării decît au fost planificate. Cursurile de dezvoltare profesională au fost Online, respectiv 
nu s-au cheltuit bani pentru cazare, deplasare. De asemenea, nu aîoiit necesitate de a procura piese de schimb la calculatoare, precum nu a fost nevoie nici de servicii de reparaţii a acestora.

Conducătorul autorităţii / instituţiei bugetare /CONDREA Ilie / (numele, prenumele)
■c"'

Şeful subdiviziunii responsabile de buget

Şeful subdiviziunii responsabile de politici7

_VSCRELEA Elena / (numele, prenumele)

/CONDREA Ilie / (numele, prenumele)



Raport de performanţa1 la situaţia din 31.12.2020
__________________ ( anual)___________________

Autoritatea bugetară2 Consiliul Raional Leova 1548
Instituţiajmgeţan^ Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor 12930
Grupa principală, grupa, subgrupa Transport rutier 451
P rogran^ Dezvoltarea transporturilor 64
Subprogram Dezvoltarea drumurilor 6402
L_______Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară -  Orgi)
Scop 0  reţea sigură de drumuri de acces spre localităţi.
Obiective 1. întreţinerea anuală a 76,47 km drumuri locale în stare practicabilă.

2. Creşterea lungimii drumurilor reparate cu 0,58 km pe an.
Descriere narativa Subprogramul prevede menţinerea drumurilor publice locale, ce asigură accesul la localităţile din raion în stare practicabilă pe parcursului întregului an.

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea bugetară -  Orgi, iar indicatorii de 
rezultat se raportează de către autorităţile bugetare -  Orgi)

Anul de gestiune 2020

Categoria Cod Denumirea Unitatea de 
măsură Aprobat Executat Devieri (+-)

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

De rezultat

rl
Ponderea drumurilor publice locale 
întreţiune în stare practicabilă din 
totalul drumurilor publice locale.

% 90,58 90.58 0,00

r2
Ponderea drumurilor publice locale 
reparate cu beton asfaltic din totalul 
drumurilor publice locale asfaltate.

% 7,62 0 -7,62

r3
Ponderea drumurilor publice locale 
reparate cu piatră spartă din totalul 
drumurilor publice locale.

% 1,4 4,17 2,77

De produs

ol

Lungimea drumurilor menţinute în stare 
practicabilă prin executarea lucrărilor 
de profilare a acostamentelor şi curăţire 
a rigorilor,dezăpezirea pe timp de iarnă.

km 69,26 69.26 0

o2
Lungimea drumurilor reparate din beton 
asfaltic. km 0,855 0 -0,855

o3
Lungimea drumurilor reparate din 
piatră spartă. km 0,818 2.418 1,6

el
Costul menţinerii unui km de drum în 
stare practicabilă. mii lei/km 22,43 13.737 -8,693



De eficienţă e2
Costul reparaţiei unui kilometru de 
drum cu beton asfaltic. mii lei/km 1800 0 -UQO

e3
Costul reparaţiei unui km de drum cu 
piatră spartă. mii lei/km 1414,2 1579.98 165,78

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior -  Orgi sau Orgii)

Denumirea
Cod Anul de gestiune 2020

P3 Eco (k2) Aprobat Executat Devieri (+-)

1 2 3 4 5 6(5-4)
Total (mii lei) 10.583,30 10.514,47 -68,830
Gospodăria drumurilor 395 4.140,70 3690,70 -450,00
BUNURI ŞI SERVICII 395 22 4.140,70 3.690,70 -450,00
Servicii de reparaţii curente 395 222500 4.100,70 3645,66 -455,04
Alte cheltuieli 395 28 40,00 0,00 -40,00
Cheltuirii capitale pentru lucrări topografogeodezice 365 282100 40,00 0,00 -40,00
MIJLOACE FIXE 395 31 6.442,60 6.892,60 450,000
Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale 395 312120 6.442,60 6.892,'60 450,000

.6IV. Constatări, concluzii şi recomandări
In Programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier penţrjtanul 2020 au fost prevăzute surse financiare în sumă de 10 583,3 mii lei. Pe parcursul anului au fost executate lucrări de constmcţie, 

întreţinere şi reparaţii în sumă de 10514,474 mii lei, ce^ceteprozintă 99,35 % din suma alocată.

Conducătorul autorităţii / instituţiei bugetare

Şeful subdiviziunii responsabile de buget 

Şeful subdiviziunii responsabile de politici
fi?/ ' )  : . / . y  V V'.’ ’ A

T ^ o t î r

/CONDREA llie / (numele, prenumele)

/SCRELEA Elena / (numele, prenumele) 

/MARCU Maxim / (numele, prenumele)



Raport dc performanţă situaţia din 31.12.2020
____________________(anual)____________________

Autoritatea bugetarii Consiliul raional Leova 1548

Institut! bugetarii Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor 12930

Grupa principalii si grupa funcţiei Alte servicii economice generale 474

Program Servicii generale economice şi comerciale 50

Subprogram Susţinerea întreprinderilor Mici şi Mijlocii 5004

I.INFORMAŢIE GENERALĂ (se com pietează doar de către autoritatea bugetară -  Orgi)

Scop Creşterea cantitativă şi calitativă a sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ÎMM)

Obiective
1. Creşterea numărului agenţilor economici
2. Creşterea alocaţiilor bugetare în activităţi de susuţinere a ÎMM
3. Atragerea cetăţenilor şi implicarea ÎMM existente în activităţi de şcolarizare şi promovare

Descriere narativă îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu sectorul ÎMM şi dezvoltarea dialogului între mediul de afaceri şi APL
11. INDICATORI DE PERKROMANŢĂ(Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 şi se generalizează de către autoritatea 
hugetară-.Qrgl. iar.indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare -  Orgi)

Categoria Cod Denumirea Unitatea 
dc măsură

Anul de gestiune 2020

Aprobat Executat Devieri (+- 
)

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

D
e 

R
ez

ul
ta

t

rl
Nr. de agenţi economici noi creaţi 
prin intermediul Incubatorului de 
Afaceri Leova (IAL)

număr 2 7 5

r2
Volumul alocaţiilor din buget pentru 
susţinerea şi dezvoltarea ÎMM-urilor % 0,78 0,7 -0,08

ol
Nr. de ÎMM-uri susţinute pentru 
participare la expoziţii/târguri 
naţionale

număr 10 9 -1

D
e 

Pr
od

us

o2
Nr. de participanţi la concursul 
raional „Cel mai bun antreprenor din 
sectorul ÎMM-urilor"

număr 15 20 5

o3
Nr. de premii acordate la concursul 
raional „Cel mai bun antreprenor din 
sectorul ÎMM-urilor”

număr 7 20 13

o4
Nr. antreprenorilor/ potenţialilor 
antreprenori instruiţi (programe 
ODIMM, alte programe)

număr 30 4 -26



D
e

Ef
ic

ie
nt

ă
el

Cheltuieli medii pentru promovarea 
unui agent economic

lei 3400 1500 -1900

11. C H E L T U IE L I (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior 
-O rg i sau Orgii)

mii lei

Cod
A nul de  gestiune 2020

Denumirea
A p ro b a t E xecutat Devieri (+-)

A ctiv ita tea  (P3) E C O

1 2 3 4 5 6(5-4)

C H E L T U IE L I, T o ta l 272,9 243,5 -29,4

Susţinerea dezvoltării ÎMM-urilor 00116 262,9 236,86 -26,04

B u n u ri şi serv icii 00116 22 37,9 15,86 -22,04

Servicii de locaţiune 00116 222300 9 7,4 -1,6

Servicii de transport 00116 222400 18,4 0 -18,4

Servicii neatribuite altor aliniate 00116 222990 10,5 8,46 -2,04
S ubsid ii 00116 25 200 200 0

Subsidii acordate întreprinderilor de stat 
şi municipale nefmanciare

00116 251100 200 200 0

A lte cheltu ie li 00116 28 25 21 -4

Alte cheltuieli curente 00116 281900 25 21 -4

stocuri de materiale circulante 00116 33 10 6,64 -3,36

procurarea altor materiale 00116 339110 10 6,64 -3,36

IV. C o n s ta tă r i, concluzii şi reco m an d ă ri4

Pentru anul 2020 au fost alocate 272,9 mii lei, s-au precizat 246,9 mii lei, au fost valorificate 243,5 mii lei. Dintre care pentru susţinerea IAL s-au valorificat 200,0 mii lei, şi 
43,5 mii lei s-au valorificat pentru petrecerea concursului „Cel mai'biţil antreprenor din sectorul ÎMM al anului 2019” şi participarea ia expoziţia naţională „Fabricat în 
Moldova 2020”.Unele din activităţile anului 2020 nujţu/ost-îndepîmite din pricina declanşării pandemiei COVID -19.

_/CONDREA Ilie / (numele, prenumele)

Şeful subdiviziunii responsabile de buget_____  ^ / SCRELEA Elena / (numele, prenumele)

ţ . l U t c i i s ' /CONDREA Ilie / (numele, prenumele)Şeful subdiviziunii responsabile de politici-- 

Pata: ■


