
00209
00209 212100

00209 212210
00209
00209 222140
00209 222190Servicii da telecomunicaţii 

Servicii de locatiune 00209 222220
00209 222300Servicii de transport
00209 222400reparaţii curenţi
00209 222500Formarea profesională
00209

Deplasări de serviciu în interiorul ţ:
00209
00209 281900
00209

272500
00209
00209
00209

Procurarea pieselor de schimb

Procurarea materialelor de uz gc- podaresc şi rechizitelor de birou 

Procurarea accesurilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei

00209
00209

Procurarea altor materiali

■II. Cheltuieli, mii Ici (Se c o m p le te i de cSIre Secare ins.i.dlie b e g e t™  ( 0 * 2 )  si ulterior se goerafeează de că„e autoritatea b e g e t™  de nivel aupetio,-O tg l aau Orgii)

Denumirea

Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor
Total

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţârii
Energie electrică

Apă şi canalizare

Alte servicii comunale

Alte cheltuieli curente

Servicii neatribuite altor aliniate
Compensaţii

Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară dc muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului
Procurarea maşinilor şi utilajelor

Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţiior

rffoî’" 51Semnat:
ConducA .̂  ̂ _
Şeful si^WK^runii respoi&y^jt£\e buget

Ll1 (! o' ' K>V ^'lp popiei4

Note:
l5̂ T5ODo«OV/r i-ggl
\t7°3 rf,n “r.l.E0VA £*/

Aprobat

1 873.7

00209
00209

3361 10
38110
39110

30.0

/Lozan 0 7  (numele, prenumele) 
/Mclescnkova N./ţnumele prenumele)
1 J  (numele, prenumele)

/  ̂VA '/Sa «J, ' C> /, DaCă semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual.
J caP'<ohd'iAiCiaSSă<^r.. Executat ” se indică executarea de casă.

Devierile vorft explicate printr-o notă informativă ia raport.
Se semnează doar raooartele generalizate ale autorităţii bugetare la nivel de subprogram.

Executat2

2 578,10
1 841.4
423,5
82,9

118,3
33,7

26,0

20,9

Devieri3
(+/-)

6(5-4)
44.60

2,20
0,00

0.70
-103,60

34,50
0.00
-1,60
0,40
-0.60
- 0.20
4.00
-1,00
- 1.00

0,00

0,00

-19,50
-1,70
0,00



RAPORT
privind performanţa pe programe/subprograme 

la situaţia din 31.12.2020

prin Ordinul rmnislrului finanţelor
nr.216 din 28.12.2015

nr. 162 dm 21.12.2020

^Protejarea şi punerea în ^ aloaic .. patrimoniului eiilmr.il naţional 
Servicii muzeistice :
Activităţi culturale

in fo rm a ţie  generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Orgi )

00232
00224

Selectarea,conserva t a  jn p ro m o v a re a  tezaurului mureai

Vî ' realiza,di  a o t . e a M  păun , „nu!

C .e  terea numărului de vizitatori ai muzeul cu cel puţin 0,5 %  anual 
^ D g U t a h z a ^ a a  50^de paginidrMlooim^ntedin colecţia muzeului.

----------------------

De rezultat

De produs

r2

De eficienţă

o2
o3

el

e2

Număr dc aclivitâii culturale dc.slaşurate anual conform 
planului de activitate.
Număr dc vizitatori pc ,m ai muzeului.
Număr dc obiecte noi adăugate | j  cnlcctiu dc h;ză 
.Număr dc marcare a pieselor de muzeu---~---- --- --------____ ' • 1 11 ii\e. v. u
Ajimiâr Jt» tururi do m ii/cn au loc anual.-- ------- ------- - •• ,, -V. (|MU,
Număr dc obiecte selectare si cvnusr

.........JeCa,reM , ilaleatasoM_ 0rsIiwmdica,mi

Număr de activităţi culturale per angajat desfăşurate anual

Procentul de creştere anuală a numărului de vizitatori.

Numărul dc «biete per persoană adăugate la colecţia de bază



II!. 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

Aprobat Executat2
Devieri

(+/-)
P3 Eco (k6)

1 2 3 4 5 6(5-4)

Total 262,10 254.20 7,90

Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 00232 211180 133,30 129.80 3.50

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 00232 212100 30,70 29.90 0,80

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării 00232 212210 6,00 5.80 0.20

Servicii de transport 00224 222400 1.20 0,00 1.20

Servicii neatribuite altor aliniate 00224 222990 6,10 0,60 5.50

Energie electrică 00232 222110 3.70 2,60 1,10

Apă si canalizare 00232 222140 1.70 1.70 0.00

Servicii informaţionale 00232 222210 3.60 3,60 0.00

Servicii de telecomunicaţii 00232 222220 0,80 0.60 0.20

Servicii de locatiune 00232 222300 56,40 39,00 17,40

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 00232 222710 0.60 0,10 0,50

Sen iei: editoriale 00232 222910 0.40 0.00 0.40

Servicii neatribuite altor aliniate 00232 222990 6.90 6,10 0.80

Indemnizaţii pentru incapaeiuuea temporară de muncă achitate dm, mijloacele financiare ale angajatorului DO?"? 273300 1.50 0 90 0.60

Procurarea maşinilor si utilajelor 00232 314110 25.80 -25.80

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului dc producere şi gospnoăresc 00232 316110 1.50 -1.50

Procurarea produselor alimentare î n z X 00224 333110 2.90 0.80 2.10

Pioeurarca materialelor de uz gospodăresc 00224 336110 1.50 1.50

00224 339110 1.20 (IM) 0.80

Procurarea materialelor de uz gospodare-,!şiţectfcn tfA^^^biriţi| j.j 00232 336110 3.00 4,50 -1.50
------------------------------------------------------- Y\»Vfr," ---- 7 T * o r --------------------------------
Procurarea altor materiale V \ Xf* _o
---------------------------------------------------- ----\  h A/it» v:-----------------------------------------------------------------------

00232 339110 0.60 0.50 0,10

Semnat:
Conducătorul instituţiei 
Şeful subdiviziunii responsabile dc buget 
Şeful subdiviziunii responsabile de politici 
Data:

/ Fiodorova V./ (numele, prenumele) 
/Melesenkova N-/(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Note:
1 Dacă indica!oral nu poale fi evaluai semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual 

: }n capitolul IU în rubrica „ ExecutaI"  se indică executarea de casă.
■’ Devia ile vor li explicate prinţi-o notă informativă la raport
' semnează doar rapoarte le generalizate ale autorităţii hueeiare la nivel de subaroteratn.



Autoritatea bugetară

RAPORT
p riv ind  perform anţa  pe program e/subprogram e

la situaţia din 31-12-20

Aprobată
prin O rdiriB  ministrului finanţelor 

nr.216 din 28 12 2013 

nr 162 din 2 i 12.2020

instituţia bugetară

Grupa principală, grupa, subgrupa 
__________ Program

Subprogram

Consiliul Raional Eeova

Centrul de informare şi Documentare pentru Tineret

Servicii pentru tineret 
Tineret şi sport

Tineret
întreţinerea centrelor de tinerei 

Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor 
Program de granturi pentru iniţiativele tinerilor 
Program de granturi pentru iniţiativele tinerilor

1548

14788

0813
86

8603
00394
00461
00462 
00462

Orei

Org2

F1-F3
PI
P2

I. Informaţie generală (sc completează doar de către autoritatea bugetară - O rg i)

P3
P3
P3
P3

Scop
Diversificarea serviciilor Centrului de Informare şi Documentare pentru Tineret puse la dispoziţia tinerilor.

£je  indică valoarea planificată şi rea/i:aiă3 a obiectivului neom, anul h ec ta re le  g e s t i u n e ) --------------------------
1. Creşterea numărului de beneficiari ai centrului cu cel puţin 2% anual.
2. Iniţierea a cel puţin 1 nou serviciu pe an pentru beneficiarii comunităţii.

—  C rC*terfi> CCl |IU|ln 1 % ;l nun»ărului tinerilor implicaţi în activ iiăţile eiiltural-educaţionale ale centrului.

Descriere narativa ^  °fe™ ° d^ e  generală a strugurii programului /subprogramului şi cuprinde aairdă,Ue principale Şi responsabilii de gestionarea programului)

Subprogramul cuprinde activităţi cultural educaţionale destinate tinerilor, activităţi de informare şi documentare.

Categoria Cod

De rezultat

De produs

De eficienţă

Denumirea

rOî
r02

r03

pOI
n02

J0£l3.
eO!
e02
e03

Numărul deţineri voluntari

Număr de beneficiari care au accesat noul serv iciul
Numărul mediu al tinerilor participanţi per activate cultural- 
educatională
X urnărtii de acîivilâti de voluntariat dcslasnmie anual
Numărul de servicii noi ne an

l'nitatea 

de măsură

unităti

umtăti

Numărul tinerilor instruiţi
I onderca implicaţi in activităţi de voluntariat a tinerilor voluntari
ponderea beneficiarilor mulţumiţi de noul se rv ic iu

Ponderea iineril.tr implicaţi in activităţile cultural- educaţionale

unităti
unităti
unităti

Anul de gestiune

Aprobat

80

Executat1

50

20

25
unităti
unităti
unităţi 3o

40

50
15
90

devieri.3

7(6-51
-40

9S

35



'°* >  « ^  superi„  -o , ,  !au O,,, o

Servicii neatrihuitc altor aliniate 
Procurarea produselor alimcn ta re

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de hir„„ 
Procurarea altor materiale 
Servicii neatribuite altor aliniate 
Servicii de transport 

Servicii nealrihuite altor aliniate 
Procurarea produselor alimentare 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou

y /Calalb 1./ (numele, prenumele) 
/Meleşenkova N./(numele, prenumele)

Semnat:
Conducătorul instituţ 
Şeful subdiviziunii 

Şeful subdiviziunii 
Data: ___

Note:

Dacă indicatorul nii r•’ in capitolul , 1,  in T  ° ^  *  p o r t u l  anual.
î: F ruortcer „E sgm ăt se indica executarea de caca
4 Dev,en,e vorf i  explicate printr-o notă informativă la raport.

Se semnează doar raooartele generalizate ale autorităţii bugetare ta nivel de suboroeram

(numele, prenumele)



IV. Descrierea performanţei pe programe/subprograme şi pe contingente 
pentru perioada de gestiune - 01.01.2020 - 31.12.2020 

Grupa ( F1-F3) -0861, Program(Pl)-85, Subprogram(P2)-8501

14783

Program: Cultura, cultele şi odihna . .. . , . T „ , ...
Scop: Managementul eficient şi coordonarea implementării strategiei integrate a raionalul Leova in domeniile
cultură, turism, tineret şi sport.
Obiective: ,
1. Monitorizarea eficientă şi controlul activităţii instituţiilor subordinate,
2. Informarea şi instruirea periodică a specialiştilor din subordinea DCTTS prin organizarea a cel
puţin 12 întruniri pe an; ...................  . . . . •
3. Promovarea colectivelor artistice şi elevilor dotaţi din învăţămîntuil artistic prin participarea la 4 concursuri
raionale, olimpiada sportivă , 7 festivaluri raionale şi regionale.

Creareaf elaborarea documentelor şi programelor de desfăşurare a activităţilor culturale,turistice,sportive şi de 
tineret, controlul calităţii în instituţţiile subordonate precum şi instruirea specialiştilor în domeniu.

Realizat:
Numărul de deplasări în teritoriu 
Numărul de personae instruite 
Numărul de activităţi prioritare desfăşurate 
Numărul de perfecţionări a personalului

1.
2 .

3.
4.

Produs:
1. Numărul de procese verbale îndeplinite
2. Numărul de instruiri desfăşurate
3. Numărul de documente elaborate 

Eficienţă:
1

2 .

3.

Număr de procese verbale cu 
evaluare de satisfăcător 
Număe de instruiri per angajat 
organizate şi evaluate 

Număr de acte per angajat executate

Aprobat Executat %
250 25 10
180 78 43.3
12 3 25
3 3 1.03

22 6 27.27
12 5 41.66
3 1 33,3

12 6 50

4 2 50
0 0 0

IV. 1 .1. Analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele asumate şi cheltuielele efectuate
în perioada 01.01.2020 -.31.12.2020 s-au desfăşurat activităţi importante, precum:
1.
2 .

3.

4.

6.
7.
8 .
9.

Evaluarea institţiilor culturale din raion în vederea pregătirii pentru sezonul rece 2020-2021.
S-au desfăşurat instruiri on line a specialiştilor angajaţi ân instituţiile culturale. _ .
S-au mapat documentele necesare pentru predare la păstrarea de Stat, în baza expirării termenilor de păstrare a
documentelor în instituţie. , .
19 august 2020- Conferinţa de lansare a Proiectului,, Renaşterea meşteşugurilor autentice populare- moştenire
culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică şi turistică durabilă _
La data de 29.09.2020 angajaţii DCTTS au participat în cadrul conferinţilor on line organizate de către 
MECC, pe marginea Hotărâriî nr. 31 a Guvmului RM din 24. 09 2020;
S-au desfăşurau 0 manifestări culturale din cadrul direcţiei, restul fiind sistate ;
S-a participat la 10 festivaluri, concursuri, gale; . . .  , . .

Au avut loc 7 turnee, campionate sportive , mai multe nu au fost posibile din cauza pandemiei.
Au fost implimentate 3 proiecte sociale, 60 activităţi culturale, sociale, sportice si de voluntariat;

Şef Direcţie Cultură Turism 

Tineret şi Sport Leova § 0
Tatiana Samoilenco



Raportul narativ
a activităţilor culturale- sportive ( domeniul sport) 

pentru perioada 01.01.2020 -  31.12.2020
! U

Grupa(Fl-F3)0812,Program(PlP2)-8602,Subprogram(P2)00230 

Program: Sport Nivel raţional şi naţional
Scop: Promovarea şi dezvoltarea sistemului de cultură fizică şi sport la

nivel raţional şi naţional
Obiective: Creşterea cu cel puţin 1% a numărului de sportive de performanţă din raion.

Organizarea şi desfăşurarea a cel puţin 16 activităţi de amploare pe an.
Participaea la numai puţin de 6 campionate repblicane sau raţionale 

Subprogram: Organizarea, desfăşurarea şi participarea la competiţii, tumeie,. campionate sportive 
raionale şi republicane.

Promovarea modului sănătos de viaţă a culturii sportive şi susţinerea sportivilor 
talentaţi.

Indicatori de performanţă sau efectuat după cum urmează:

Descrierea performanţei pe programe/ subprogram şi pe contingente. 
Implementarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget.

N/o Denumirea măsurii Costul mii lei
Prevăzut Realizat

1 Turneul Tradiţional la Volei în memoria sportivului “V. 
Rogojin” or. Leova

8000 6747.45

2 Campionatul raţional al Volei (masculin). Or. Leova 5000 5335.00
3 Campionatul Republican la Lupte libere 

U-23 or. Chişinău
1800 1492 .80

4 Turneul Republican la Mini-fotbal în memoria sportivului 
“A. Toiakin” or. Leova

1000

5 Campionatul Republican la Lupte libere 
U-23 or. Chişinău

1800 1492.80

6 Turneul Raional la Mini-fotbal 2200 3332.92
7 Turneul Internaţional la Lupte libere în memoria sportivilor 

“V.Scutelinic, E. Peicov” s. SarataNouă
5000

8 Competiţii sportive dedicate deschiderii sezonului sportiv 
şi Mişcării Olimpice or. Leova

8500

9 Campionatul Republican la Fotbal “Cupa Guvernului” 2200
10 Campionatul raţional la Lupte libere or. Leova 4800 4661.20
11 Campionatul raţional la Şah (masculin, femenin) or. Leova 3100
11 Campionatul raional la Mini-fotbal or. Leova 4500 4000.00
12 Campionatul raional la Baschet or. Leova 4500

13
Campionatul Repubican la Sambo 1800 1000

14 FC „Prut" Leova 100000 59600.00
Total 161100 lei 87.661.37

Analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele 
asumate, şi cheltuielele efectuate ân perioada de gestiune

în perioada primului anului 2020 conform Strategiei de Dezvoltare a culturii fizice



Confo™Upml RaiT ' r LeOVa PeTani‘ 20au fost realizate următoarele activităţi: 
C°"fom Programului Campionatului R.M. la fotbal Ediţia 2020 au fost desfăşurate -10 meciuri

s-a desX - Tr c: u; T rti ' , a Vo,ei în memoria -v - * ■ * * • " - ■ » ™ - 

■ cu participarea echipdOT di»
- A fost organizată participarea sportivilor la compionatele Republicane şi Tumeurile 

Internaţional la - Lupte libere; - 12 de participanţi.
- Campionatul Raional la Mini -  fotbal, Eduţia 2020. A participat echipele din- s Ciadîr s Tomai

parbcTanţi) Profesională Le°va . s. Cupcui, Poliţie de frontier , s.Tochile Răducani (70 ' ’

C ! S ; : . F0,bal ■ Editia 2020' A 5 « “ <» • »• C » v a . or largara, s.

-  Cămpomtu! Ruiona! la Lupte libere, Ediţie 2020. A fost desfăşurat ân s. Cazangic A participat 5 
echipe, din or. Leova . or largara, s. Borogani, s. Tomai ,s. Cazaigic. P

D C n f L Î v t s t S z T ' ’ d°meniul”SP0rt” a"ul 202». «iPoIate in Programul de activitate a

Identificarea eventualelor probleme ân procesul de implimentare a programului/ 
subprogramului şi propuneri de soluţionare a acestora.

Probleme:
Infrastructura ce ţine domeniul sportului profesionist slab dezvoltată.

“ “ ° r di" d°meniUl SPOrtUlUi “  reSUrSă “  Va Pe™ ite dezvoltarea acestui 
Propuneri de soluţionare:
Finanţarea şi asigurarea condiţiilor de funcţionare eficientă a ramurilor sportive şi dezvoltarea

bdomehn i T '  ( > ’baSch«  (f“ >-

S S S S S  ’’ Sport” peMru anuI 2020’ s,ipulate ta “  da

Specialist superior în domeniu 
Sport DCTTS Leova Caradjov Stepan



IV. Descrierea performanţei pe programe/subprograme şi pe contingente 
pentru perioada de gestiune— 01.01.2020-31.12.2020 

, Grupa (FlF3)-0820, Program(PlP2)-8502, Subprogram(P3)-00224
14783

IV. Descrierea performanţei pe programe/ subprogram şi pe contingente 
Program: dezvoltarea culturii/ Activităţi culturale)
Scop: Păstrarea, dezvoltarea şi promovarea diversităţii culturale Şi artistice din raion.
Obiectiv: Creşterea calităţii, diversităţii şi atractivităţii activităţilor. Implicarea active a cetăţenilor în viaţa 
culturală a raionului, implementarea activităţilor. Crearea unor parteneriate culturale internaţionale, zonale, 
regionale. Implementarea Strategiei integrale a raionului Leova pentru anii 2015-2020. Durabil.
Subprogram: Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi festivalurilor naţionale, republicane, expoziţiilor 
meşterilor populari. Crearea parteneriatului cultural. Stimularea factorilor culturali pentru succesele obţinute de 
performanţă. .

IV.l Implementarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget

N/o Denumirea măsurii Costul mii lei
Prevăzut Realizat

1. Concurs ra ional „Cel mai bun lucrător din domeniul culturii” 16900 14930

2. Festival Internaţional,, Mărţişor -  2020” 750

3. Festival Regional al orchestreor de muzică populară a şcolilor 
de Muzică/Arte

21500 20775

4, Festival raional al colecivelor de teatru 5650 5000

5. Festival Regional,, Ecoul de la Baştină” 42200 ( sistat)

6. Comemorarea poetului naţional Mihai Eminescu - -

7. Concurs Republican „ La izvoarele înţelepciunii” ( etapa 
raională)

2500 2500

8. Festivaal Regional,, dansul- expresia sufletului” 9875 (sistat)

9. Comemorarea domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare - -

10. Festivalul regional de satiră şi umor,, Păcală şi Tândală” 8250 (sistat)

11. Ziua Naţională a vinului - -

12. Festival Regional de dans popular,, La o margine de Prut” 25950 (sistat)

13. Festival raional oviceiuri şi datini de iarnă,, V-am ura, V-am tot 
ura”

15500 10000

14. Festival raional dedicat sărbătoririi a 29 ani de independenţă a 
RM

6625

IV. 1. 1. Analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele asumate şi cheltuielele efectuate

în perioada anului bugetar 2020 s-au desfăşurat activităţi culturale importante, precum:

1. De Ziua naţională a Culturii s-a desfăşurat Concursul raional „Cel mai bun lucrător din domeniul 
culturii”. Activitatea a avut loc în incinta Bibliotecii Publice Raionale din or. Leova cu participarea 
angajaţilor din domeniu(75 persoane). Au fost înmânate medalii şi premii băneşti.

2. Comemorarea a 170 de ani a poetului naţional Mihai Eminescu a fost marcată cu depunere 
de flori.

3. La festivitatea de deschidere a Festivalului Internaţional,, Mărţişor- 2020”, care s-a desfăşurat 
în incinta Casei de Cultură orăşineşti Leova au participat colectivele artistice a instituţiei şi a Şcolii de 
Arte,, Petre şi Ion Teodorovici”or. Leova

4. Festivalul Regional al orchestreor de muzică populară a şcolilor de Muzică/Arte s-a desfăşurat în 
regim on-line. La eveniment au participat 7 orchestre de muzică populară din 5 raioane şi mun. Chişinău.

5. Colectivele de teatru de amatori din 11 localităţi au participat ( on-line) la Festivalul raional al colecivelor 
de teatru, în cadrul căruia s-au jurizat fragmente din dramaturgia naţională, montate şi filmate de către 
trupele de teatru participante în cadrul activităţii.



6. Concursul Republican „ La izvoarele înţelepciunii”( etapa raională) s-a desfăşurat cu participarea a 14 
elevi.

7. Comemorarea Domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare- depunere de flori
8. Ziua Naţională a vinului a fost marcată în incinta Casei orăşeneşti de Cultură or. Leova cu participarea 

colectivelor artistice a Şcoalii de Arte ,, Petru şi Ion Teodorovici, or. Leova şi instituţia - gazdă a 
evenimentului.

9. Festivalul raional,, V-am ura, V-am tot ura”, la fe l , s-a desfăşurat cu participarea a 16 colective 
artistice. în cadrul festivalului s-a jurizat evoluarea colectivelor în format on- line.

10. întru marcarea a 29 ani de Independenţă a RM a fost inţiat, organizat şi desfăşurat Festivalul raţional
cu genericul,, Plaiul meu- gură de rai”, în cadrul caruia au participat filmele de scurt metraj, realizate de 
către colectivele Caselor/ căminelor culturale din 11 localităţi. _ (

11. Desfăşurarea Festivalurilor Regionale:,, Ecoul de la Baştină”; ,, Păcală şi Tândală ; La o margine de 
Prut”; „ Dansul- expresia sufletului” a fost sistată.

IV.1.2. -  Explicaţii privind devierile majore şi factorii care le-au influienţat, inclusive dacă 
acestea au fost influienţate de modificările limitie de alocaţi

- Lipsă informaţie

IV.1.3. Identificarea eventualelor probleme în procesul de implimentare a programului/ 
subprogramului şi propuneri de soluţionare a acestora.

S-au desfăşurat 10 activităţi, din 13 planificate, din ele - 4 în regim online, 1- iniţiată, organizată şi desfăşurată 
anul curent de gestiune. 4 activităţi regionale au fost sistate din imposibilitatea de a desfăşura etapa de pregătire 
şi selectare a colectivelor de dansatori şi interpreţilor, eventuali participanţi la aceste evenimente de amploare. 
Evident, suma aprobată pentru anul bugetar 2020 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale a
fost valorificată parţial. , „
Din alt punct de vedere, s-a majorat considerabil numărul consumatorilor produsulu cultural, dat fiind faptul, că 
activităţile desfăşurate în regim on-line au fost a urmărite în toate colţurile lumii: pe reţelele de socializare, 
pagina DCTTS (Facebook), Yotube, Leova.md( pagina web a Consiliului Raional Leova

IV. 1.4 Efectuarea analizaei cheltuielelor executate pentru realizarea programelor de utilare 
(consolidarea bazei tehnico- materiale) ale instituţiilor, editarea manualelor, susţinere tinerilor 
specialişti, organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire, (întru consoliodarea bazei 
tehnico- materiale), copii orfani, copii ânfiaţi şi rămaşi fără ângrijirea 
părintească, luaţi sub tutele( curatelă), programele naţionale/ special din domeniul 
sănătăţii.

- Lipsă informaţie

Specialist principal
domeniul,, Creaţie populară şi Învăţămînt artistic”



Descrierea performanţei pe programe/subprograme şi pe contingente 
pentru perioada de gestiune -  01.01.2020-31.12.2020
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Grupa (F 1F2) 0813, Program (P1P2) 8603, subprogram (P3) 00239 
Program: Tineret
Scop: Diversificarea activitatilor de Tineret Leova 
Obiective:
1. Creşterea cu cel puţin 2% a numărului tinerilor implicaţi in activitati culturale-educationale ale centrului.
2. Iniţierea a cel puţin 1 nou serviciu pe an pentru benefeciarii comunităţii.
Subprogram: activitati culturale educaţionale destinate tinerilor, activitati de informare si documentare. 

Implementarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget.

N/o Denumirea măsurii Costul lei
Prevăzu

t
Realizat

1. Şedinţa ordinară a Consiliului Raional al Tinerilor 500 0

2 Creative workshop Ziua îndrogostiţilor 200 0

3. Concursul raional de inteligenţă 'Tânărul erudit”. 2820
100

0

4. Concertul cu genericul “Ziua Europei” 1025 0

5 Activităţi cultural-sportive ,, Ziua Recrutului „ 11875 0

6 Deplasare în or. Chişinău -  vizită la Parlamentul RM 420 0

6 Şedinţa ordinară a CRT Leova 350 0

7 Şedinţa ordinară a CRT Leova 520 0

8 Masă rotunda cu membrii Diasporei 750 0

9 Marşul cicliştilor didicat Zilei Independenţei 400 0

10 Şedinţa ordinară a CRT Leova 520 0

11 Masă rotunda „Drogurile şi alcoolul-pericole pentru veaţă,, 850 0

12 Şedinţa ordinară a CRT 520 0

13 Atelier de confecţionare a cadourilor pentru copii 670 0

14

Total 21540

• A avut ca scop: Asigurarea participării tinerilor la activităţi social- culturale şi de voluntariat, 
Informarea tinerilor cu privire la oportunităţile economice din cadrul raionului şi dezvoltarea spiritului 
de antreprenoriat în rândul tinerilor;

• Obiectiv: Utilizarea eficientă şi creativă a timpului liber, informarea tinerilor cu privire la legislaţia în 
vigoare referitoare la domeniul tineret. Implicarea tinerilor în procesul decizional local şi raional -  în 
proces de realizare;

în perioada anului 2020 conform Strategiei de Dezvoltare a Sectorului Tineret a Raionului Leova pentru anul 2015
2020 şi Strategiei Naţionale 2020 pe domeniul tineret, a fost un an mai dificil din cauza pandemiei COVID-19 si 
lipsa de specialist pe tineret au fost realizate următoarele activităţi:

- 8 noiembrie -  City Quest, pentru tineri. Prima activitate din cadrul Programului de mentorat în lucrul mobil de 
tineret, impreuna cu centrul de tineret Leova.


