
Cod

Autoritatea publică 148

Grupa principală 8

Grupa 7

Program 86

Subprogram 3

Scop

Obiective

Descriere succintă a subprogramului

aprobat realizat
1

devieri 

(+, -)
3

1 2 4 5 6 7 (6-5)

r1 % 65,0 71 +6

r2 % 33,0 36,0 3,0

o1 unităţi 71,0 76,0 5,0

o2 unităţi 47,0 47,0 0,0

o3 unităţi 23,0 26,0 3,0

e1 mii lei 8,9 6,9 -2,0

e2 mii lei 140,0 130,0 -10,0

II. Cheltuieli, mii lei

Articol Alineat Aprobat

Devieri                       

Executat/Precizat                                  

(+, -)

1 3 4 5 8

Total General × × 22069,4 -7015,7

Plata mărfurilor și serviciilor                                                                                                                                                                                                                           113 × 17569,4 -4971,5

Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz 

gospodăresc
113 3

Cheltuieli de protocol 113 23

Lucrari de informatica si calcul 113 30

Mărfuri și servicii neatribuite altor alineate                                                                                                                                                                                                            113 45 17569,4

Transferuri în scopuri de producţie 132 × 4500,0 -2043,9

Alte transferuri în scopuri de producţie 132 9 4500,0

Total pe fiecare tip × ×

Activităţi pentru tineret × × 22069,4 -7015,7

Plata mărfurilor și serviciilor                                                                                                                                                                                                                           113 × 17569,4 -4971,5

Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz 

gospodăresc
113 3

Cheltuieli de protocol 113 23

Mărfuri și servicii neatribuite altor alineate                                                                                                                                                                                                            113 45 17569,4

Deplasări de serviciu 114 

Deplasări în interiorul țării 114 1

Transferuri în scopuri de producţie 132 × 4500,0 -2043,9

Alte transferuri în scopuri de producţie 132 9 4500,0

Numărul programelor/proiectelor pentru tineret susţinute direct sau prin cofinanţare

92 4000,0 1951,1

92 4000,0 1951,1

92 0,7

92 2,6

92 1761,9

92 4459,5 1765,2

92 5751,2 1765,2

0,7

8069,4

18,3

×

4000,0 1956,1

4000,0 1956,1

Cod 2015

P3/tip Precizat Executat
2

6 7

12069,4 5053,7

Aprobat:

Victor  ZUBCU

________________________________________

                           (Semnătura)

L.Ș. ”_____”_________________________  2016

                                      Raport  de  performanță  la  situația  din  01.01.2016

Ministerul Tineretului şi Sportului

Cultura, arta, sport şi acţivităţi pentru tineret

Activităţi pentru tineret

Tineret şi sport

Periodicitatea: semianual, anual

Tineret

I. A.  INFORMAȚIE GENERALĂ

Categoria Cod

Sporirea gradului  de integrare sociala a tinerilor prin valorificarea și participarea lor în toate sferele de activitate

Creșterea cu cel putin 28% a nmărului de raioane beneficiare de programe/proiecte de tineret susținute direct sau prin cofinanțare pînă în anul 2017. Asigurarea instruirii tuturor lucratorilor 

de tineret de la nivel local pîna în anul 2017

Programul se realizează în vederea  promovării politicilor de tineret în parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale, structurile de tineret neguvernamentale

I. B.  INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

Denumire
Unitatea de 

măsură

2015

Argumentare

92

92

-0,3

-0,3

3 8

×

2

Eficiență

Cheltuieli medii per lucrător de tineret din administraţia publică locală şi din cadrul 

centrelor de tineret instruiţi

Cheltuieli medii per program/proiect

Denumirea

Ponderea raioanelor beneficiare de programe/proiecte susţinute direct sau prin 

cofinanţare 

Ponderea lucrătorilor de tineret din administraţia publică locală şi din cadrul 

centrelor de tineret instruiţi

Produs 

Numărul lucrătorilor de tineret din administraţia publică locală şi din cadrul 

centrelor de tineret instruiţi

Numărul raioanelor beneficiare de programe/proiecte finanţate direct sau prin 

cofinanţare

Rezultat  A fost lansat programul de asistență pentru 

consolidarea și dezvoltarea Consiliilor 

Raionale/Municipale ale Tinerilor, care a permis 

implimentarea în mai multe UAT a politicilor care 

facilitează participarea tinerilor cu APL pentru 

depășirea provocărilor cu care se confruntă tinerii. 

În cadrul caestui program au fost desfășurate o serie 

de activități de instruire de scurtă durată a tinerilor 

lideri, lucrătorilor de tineret și specialiștilor de 

tineret din APL. Astfel rezultatele acestui program 

au influențat indicatorii de performanță.

3076,4

2,6

3097,9



Articol Alineat Aprobat

Devieri                       

Executat/Precizat                                  

(+, -)

1 3 4 5 8

Cod 2015

P3/tip Precizat Executat
2

6 7

12069,4 5053,7×

2

Denumirea

Şeful serviciului economic

Executorul responsabil de politici

Data: ______________________

a) Dacă indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual;

b) În capitolul III în rubrica ”Executat” se completează executarea de casă;

c) Devierile vor fi explicate printr-o notă informativă la raport;

d) Se semnează doar rapoartele generalizate ale autorității publice la nivel de subprogram.

_______________________________ Larisa  DIMITRIEVA

(Semnătura)
(Numele, prenumele)

_______________________________ Ion  DONEA
(Semnătura) (Numele, prenumele)

Note:


