
Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.100 din 21 iunie 2017

Aprobat prin 
Ordinul ministrului finanțelor 
nr.216 din 28.12.2015

Org1 0405
Org2 00457

F1-F3 0411
P1 50
P2 05

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

II. Indicatori de performanță 

valoarea                       
(+ / -)

1 2 4 5 6 7(6-5)

mii lei 95 806,4 226 218,933 130 412,533

% 10 27 17

unități 2 5 3

unități 50 50 0

unități 90 121 31

unități 100 205 105

unități 350 709 359

Eficienţa
raport 0,25 0,10 -0,15

III. Cheltuieli, mii lei

P3 Eco (k2)
2 3 4 5 6

00117 24 030,7 25 121,4 24 819,9
00117 21 16 448,1 16 684,6 16 684,6
00117 22 6 715,0 6 926,2 6 720,8
00117 27 125,0 481,6 410,1
00117 28 2,0 2,0
00117 31 250,0 384,6 384,3
00117 33 492,6 642,4 618,1

Semnat:

L.Ș.

data 14 februarie 2020

Precizat Executat

Rezultat

Subprogram

Asigurarea respectării legislației concurențiale prin acțiuni de preîntâmpinare a practicilor anticoncurențiale, înlăturarea încălcărilor concurențiale, 
promovarea și creșterea culturii concurențiale

Devieri

explicații
8

1) Intensificarea eforturilor pentru promovarea culturii concurențiale 
2) Asigurarea implementării adecvate a cadrului juridic de protecție a concurenței
3) Perfecționarea mecanismului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat 
4) Limitarea și reprimarea activităților de încălcare a legislației în domeniul publicității          

Subprogramul presupune aplicarea măsurilor eficiente pentru protecția stimularea concurenței în vederea menținerii unui mediu concurențial 
funcțional, asigurării activității libere de întreprinzător și promovării intereselor legitime ale consumatorilor

Categoria ExecutatAprobat
unitatea de 

măsurăCod

În perioada de raportare CC a finalizat mai multe 
investigații cu impact major asupra mediului 
concurențial ceea ce a dus la o majorare semnificativă a 
bunăstării consumatorului
În anul de referință au fost intensificate eforturile în 
vederea implementării prevederilor Acordului de 
Asociere RM-UE

/                                              / Marcel RĂDUCAN

Pe parcursul perioadei de raportare Consiliul Concurenței și-a îndreptat eforturile întru implementarea obiectivelor subprogramului. 
Pentru anul 2019 se constată o dinamică de creștere pozitivă de realizare a indicatorilor de performanță , per ansamblu, ce denotă o performanță sporită și o dinamică pozitivă a 
activității Consiliului Concurenței datorită concentrării eforturilor pe activitățile cu impact asupra mediului concurențial.

IV. Cometarii, concluzii și recomandări

/                                              / Eugen COZMULICI

Conducătorul autorității / instituției bugetare

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

/                                              / Tatiana ROZOMBAC

Raport de performanță la situația din 31 decembrie 2019

Instituția bugetară
Grupa principală, grupa, subgrupa
Program

Au finalizate investigații cu impact major asupra 
mediului concurențial 

Au fost concentrate eforturile ]n scopul evaluarii 
mediului concuren'ial pe diverse piete

realiazat integral
Promovarea culturii concurențiale și creșterea nivelului 
de informare a societății asupra subiectelor în materie 
de concurență și ajutor de stat
Creșterea transparenței în cadrul procesului decizional 
și informării populației cu privire la subiectele de 
interes public
Creșterea nivelului de interes al publicului, al mass-
media și mediului de afaceri față de activitatea 
desfășurată de către Consiliul Concurenței

Numărul seminarelor, instruirilor și 
consultațiilor organizate cu părțile 
interesate în anul de gestiune

Numărul materialelor publicate pe 
pagina web

Numărul aparițiilor în mass -media în 
perioada de gestiune
Coraportul dintre rezultatele utilizate și 
bunăstarea consumatorilor

Descrierea narativă

Consiliul Concurenței
Consiliul Concurenței
Servicii generale economice și comerciale
Servicii generale economice și comerciale

Cod
Aprobat

Forma FD-053

(semianual, anual)

Numărul proceselor verbale de cercetare 
a plasării publicități

Protecția concurenței

Denumirea
3

Scop

Produs

Bunăstarea consumatorilor

Alinierea schemelor de ajutoare de stat 
la acquis-ul comunitar
Numărul rapoartelor pe studiile utile în 
anul de gestiune

Obiective

Autoritatea bugetară

1
TOTAL
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Prestaţii sociale

Stocuri de materiale circulante
Mijloace fixe
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