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Summary
Abstract: In this article the author makes a detalied analysis of the estimate 

calcules of the expences for the public education; the activity indexes for the public 
education are being calculated using several formulas. The author argues, that the 
plauning of the expences for financing the education is a difficult process and all 
the activity indexes of the institutions should be taken, into account according to 
their lives of studies; the public expences in the Republic of Moldova are analysed 
according to their economic weight in PIB. The dynamics of the expences in the 
institution of public education in Chişinau is quite interesting. The analysed date 
prove that the biggest part of the real expences taken for a pupil go to the work 
remuneration (60%-70%).

Metodele de finanţare a cheltuielilor 
de la bugetul statului cuprind totalitatea  
procedeelor şi normelor folosite оn pu-
nerea de resurse financiare la dispoziţia 
instituţiilor de оnvăţămвnt.

Finanţarea se desfăşoară оn confor-
mitate cu obiectivele economico-sociale şi 
cu prerogativele statului, cu respectarea 
simultană a următoarelor principii:

· Cheltuielile pot fi оnscrise şi 
finanţate de la bugetul statului sau 
de la bugetele locale numai dacă sunt 
autorizate оn mod expres printr-un act 
normativ. 

· Sumele aprobate prin bugetul 

statului şi bugetele locale, оn limit-
ele cărora se pot efectua cheltuieli, 
reprezintă credite bugetare, care nu 
pot fi depăşite:

· De regulă, finanţarea se face de 
la un singur buget (buget de stat sau 
buget local), оn funcţie de importanţa 
şi de subordonarea instituţiei de 
оnvăţămвnt.

· Determinarea cuantumului 
cheltuielilor băneşti ale instituţiilor 
de оnvăţămвnt este  оn funcţie de 
necesităţile lor reale şi specifice.

· Finanţarea de la bugetul statului şi 
de la bugetele locale este nerambursabilă, 
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adică sumele puse la dispoziţia unităţilor 
de оnvăţămвnt nu se restituie bugetu-
lui.

· Mijloacele băneşti se alocă pen-
tru destinaţii concret stabilite şi nu 
pot fi folosite оn alte scopuri. Mijlo-
acele bugetare sunt puse la dispoziţia 
instituţiilor de оnvăţămвnt pentru 
scopuri stabilite anterior şi pot fi 
utilizate numai оn conformitate cu 
destinaţiile stabilite. Nici o cheltuială nu 
poate fi efectuată dacă nu există o bază 
legală, prevăzută acesteia sau dacă оn 
bugetul aprobat nu au fost prevăzute 
mijloace băneşti оn scopul respectiv.

· Mijloacele băneşti trebuie fo-
losite raţional şi cu eficienţă maximă, 
neadmiţвndu-se nici un fel de abuz оn 
efectuarea cheltuielilor publice.

· Efectuarea cheltuielilor din 
bugetul statului şi din bugetele locale 
poate avea loc numai pe bază de acte 
justificate, legal оntocmite şi semnate de 
persoanele autorizate, potrivit normelor 
legale.

· Finanţarea bugetară se face numai 
pe măsura justificării sumelor acordate 
anterior şi corespunzător оndeplinirii 
sarcinilor, оn concordanţă cu evoluţia 
necesităţilor reale de fonduri băneşti оn 
perioada curentă şi nu оn mod automat. 
Deşi alocaţiile bugetare sunt aprobate 
pentru diferite perioade (an, trimestre 
şi luni) ele nu se acordă unităţilor оn 
mod automat, ci numai ţinвndu-se 
seama de proporţiile оn care acestea au 
оndeplinit sarcinile. Resursele bugetare 
se eliberează de la buget numai pe 
măsura оndeplinirii obiectivelor оn 
perioada precedentă şi оn perioada 
curentă.

· Efectuarea unui control finan-
ciar preventiv şi concomitent riguros, 
sistematic, exigent şi aprofundat asupra 

folosirii cu eficienţă maximă a resurselor 
proprii şi a celor primite de la buget este 
o regulă permanentă de funcţionare a 
bugetului. 

· Cheltuielile efectuate оn instituţiile 
de оnvăţămвnt, indiferent de natura lor, 
trebuie să fie aprobate de ordonatorii 
de credite (executorii de buget).

Fiecare instituţie de оnvăţămвnt 
este finanţată conform devizului de 
cheltuieli. 

Devizul de cheltuieli este documen-
tul instituţiei publice finanţate de la 
buget, prin care se stabileşte volumul şi 
destinaţia cheltuielilor acesteia conform 
clasificaţiei bugetare.

Elaborarea devizului individual de 
cheltuieli al instituţiei bugetare este una 
din cele mai complicate probleme de 
planificare financiar-bugetară. Deoarece 
fiecare instituţie are specificul său,  la 
sfвrşitul  fiecărui deviz de cheltuieli se 
prezintă o anexă specială (calculele la 
devizul de cheltuieli). 

Deşi există deosebiri la calcularea 
devizului, totuşi un şir de indicatori ai 
devizului de cheltuieli ale instituţiilor 
de оnvăţămвnt, de exemplu: indicii 
medii anuali, suma cheltuielilor оn baza 
articolului 113 „Rechizite de birou, 
materiale şi obiecte de uz gospodăresc”, 
cheltuielile оn baza articolul 114 
„Deplasări оn interes de serviciu”, se 
determină după o metodă unică pentru 
toate instituţiile.

Calcularea indicilor de activitate оn 
instituţiile preşcolare

Calcularea indicilor de activitate sunt 
importanţi şi stau la baza determinării 
sumei totale de mijloace băneşti 
bugetare pentru finanţarea instituţiilor 
preşcolare, primare şi secundare. 
Finanţarea se face conform „Notelor 
metodologice” privind elaborarea 
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proiectelor de bugete pentru unităţile 
administrativ-teritoriale pentru anul 
bugetar respectiv. Pentru finanţarea 
оnvăţămвntului public trebuie  să fie 
identificaţi prin calcul următorii indici 
de activitate:

1.  Numărul mediu anual de copii 

                 , unde

−N numărul mediu anual de copii
noicopNr .. - numărul de copii noi

1l - numărul de luni rămase pвnă la 
sfвrşitul anului (1 septembrie)

2l - numărul de luni rămase pвnă la 
оnceputul anului (1 ianuarie)

... pleccopNr - numărul de copii 
plecaţi

2.  Numărul de zile frecvente ale unui  
copil оn instituţie

total

total
c Ncop

Nzf
Nzf

.1 =
 , unde:

cNzf1 - Numărul de zile frecvente ale 
unui  copil оn instituţie 

totalNzf  - Numărul de zile frecvente, 
total 

totalNcop  - Numărul total de copii

3. Nr. de zile/copii, total                     
ctotal NzfînsNcopcNz 1../ ×= , 

unde:
totalcNz / - Nr. de zile/copii,total                     

..însNcop - Nr. de copii оnscrişi 
- Numărul de zile frecvente ale unui  

copil оn instituţie

4.Nr. de grupe la sfвrşitul anului 
de plan    

       , 
unde:

sfNg  - Nr. de grupe la sfвrşitul 

anului de plan    
îaNg , - Nr. grupelor la  оnceputul 

anului            
nfNg - Nr. gr. nou formate

lNgrupe  - Nr. grupelor lichidate 
Cheltuielile pentru оntreţinerea 

curentă a instituţiei preşcolare, conform 
clasificaţiei economice a cheltuielilor 
bugetare, se оmpart, оn general, оn 
patru direcţii:

 1. Remunerarea muncii (art. 111).
 2. Contribuţii de asigurări sociale 

de stat obligatorii (art. 112). 
 3. Primele  de asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală  (art. 116).
 4. Plata mărfurilor şi serviciilor 

(art.113).
4.1. Alocări pentru alimentaţie ( art. 

113, aliniatul 09).

Calcularea  indicilor de activitate 
pentru оnvăţămвntul public (pentru  
şcolile primare, gimnazii şi licee).

Elaborarea  planurilor de finanţare 
a şcolilor (devizul) оncepe cu determin-
area indicilor de activitate – numărul 
de clase şi numărul elevilor, numărul 
cotelor (normelor) pedagogice, volu-
mul (cubajul) şi suprafaţa оncăperilor 
şcolare. Numărul elevilor şi numărul 
claselor  se determină оn şcoli pe grupe 
de clase (I-IV, V-IX, X-XII. Această 
informaţie  se introduce оn deviz către 
două date – la 1 ianuarie şi la 1 sep-
tembrie al anului de plan. Numărul 
de clase (sau clase-complete), оn afară 
de aceste două date, se determină şi ca 
indice mediu anual.

Numărul de elevi la 1 ianuarie se 
ia după situaţia din ultima dare de 
seamă. Оn caz dacă se consideră că se va 
modifica numărul de elevi оn perioada 
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dintre aceste două date, această modi-
ficare trebuie luată оn considerare la 
alcătuirea devizului. Numărul elevilor 
la 1 septembrie al anului de plan se 
determină оn conformitate cu planul de 
admitere şi de promovare. Numărul de 
copii care vor merge la şcoală оn clasa I 
оn anul de plan, se stabilesc după datele 
evidenţei speciale. Evidenţa este pusă оn 
sarcina şcolilor şi a direcţiilor raionale 
de оnvăţămвnt, care vor efectua anual 

recensămвntul copiilor cu vвrsta de la 
5-6 ani şi cu vвrsta şcolară, care din 
oarecare cauze nu frecventează şcoala 
оn anul de studiu.

Numărul de copii оn următoarele 
clase se planifică, de obicei, la nivelul 
promovării din clasele precedente. Ast-
fel, contingentul elevilor din clasa a V-a 
se planifică la nivelul promoţiei clasei 
a IV-a, a VI-a  – la nivelul promoţiei 
clasei a V-a şi a. m. d. Excludere face 

sau

 
12

).(4.).(09.01.).(8.)..(01.01. 21 lnrasflaNrlnraîlaNrN ×+×
=

Unde:
N  – numărul de elevi mediu 

anual;
l1 – numărul lunilor rămase pвnă la 

sfвrşitul anului  (de la 01. 01 pвnă la 
01. 09), sau de la 1 ianuarie pвnă la 1 
septembrie;

l2 – numărul lunilor rămase pвnă la 
оnceputul anului  (de la 01.09 pвnă la 
01.01) sau de la 1 septembrie pвnă la 
1 ianuarie;

12 – numărul  anual de luni. 

Pentru instituţiile de оnvăţămвnt 
general, licee şi gimnazii:

· Numărul claselor.
· Numărul elevilor.

· Numărul instituţiilor.
La nivel republican, municipal, 

raional şi al unităţii teritorial-autonome 
Gagauzia  se indică numărul  instituţiilor 
de оnvăţămвnt după tipuri şi, desigur, 
indicii sintetici de activitate. 

Este semnificativ faptul, că indicii de 
activitate (numărul de grupe, numărul 
de copii) se indică la оnceputul anului, 
la sfвrşitul anului şi mediu anual. Din 
cauza necoincidenţei anului calen-
daristic cu cel de studiu, numărul de la 
оnceputul anului se consideră numărul 
de la 01.01 (1 ianuarie), şi cel de la sfвrşit 
este cel de la 01.09 (1 septembrie). 

Formula după care se determină 

mărimea medie anuală a grupelor, claselor, copiilor şi elevilor este:

12
........ 21 lpleccopNrlnoicopNralaîNrN ×−×+

=

12
).(4.).(09.01.).(8.)..(01.01. 21 lnrasflaNrlnraîlaNrN ×+×

=
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Unde:
N  – numărul mediu anual de 

copii;
l1 – numărul lunilor rămase pвnă la 

sfвrşitul anului  ( 1 septembrie);
l2 – numărul lunilor rămase pвnă la 

оnceputul anului  (1 ianuarie);
12 – numărul  anual de luni. 
Astfel, datele privind numărul de 

clase şi elevi se indică оn devizul de 
cheltuieli pentru două date: la 1 ianuarie 
şi 1 septembrie al anului de plan.

Numărul elevilor şi  claselor la 1 
ianuarie se indică după situaţia reală 
la moment cu condiţia posibilităţii de 
a se modifica pвnă la sfвrşitul anului 
curent.

Numărul elevilor la 1 septembrie 
al anului de plan se determină оn con-
formitate cu planul de admitere şi de 
absolvire al elevilor. Numărul copiilor, 
оn anul viitor de studii, clasa оntвi se 
determină după datele unei evidenţe 
speciale, desfăşurate оn şcoli.

Contingentul de primire оn clasa a 
patra (clasa  IV)  este egal, ca regulă, 
cu contingentul de absolvire a clasei 
a treia (clasa III). Numărul elevilor 
clasei a IX-a se determină reieşind din 

numărul elevilor, care au terminat clasa 
a VIII-a cu considerentele că unii vor 
continua studiile оn alte instituţii sau 
vor pleca să lucreze. 

Numărul de clase la 1 septembrie 
al anului de plan se determină pentru 
clasele I, IV, IX şi XII   оn corespun-
dere cu numărul copiilor care vor fi 
оnregistraţi şi completarea claselor 
conform normativelor admise: pentru 
clasele I-VIII completarea claselor poate 
fi pвnă la 40 de elevi şi pentru clasele 
IX – XII – pвnă la 35 de elevi.

Numărul elevilor оn fiecare clasă a 
şcolii medii de cultură generală cu pre-
darea unor discipline оn limbi străine 
trebuie să fie pвnă la 30 de elevi.

La determinarea numărului de clase 
este necesar de ţinut cont de posibilităţile 
de lichidare a unor clase cu un număr 
mic de elevi pe calea fuziunii lor cu alte 
clase paralele, formвnd clase complete 
sau unirea lor cu clase de acelaşi tip din 
alte şcoli din vecinătate.

Planificarea cheltuielilor pentru 
finanţarea оnvăţămвntului este un 
proces complex şi trebuie să se ia оn 
considerare toţi indicii de activitate ai 

instituţiior de оnvăţămвnt, specificaţi pe nivele de studii. Dacă urmărim evoluţia 
finanţării оnvăţămвntului оn timp, ca pondere оn PIB, observăm o tendinţă de 
creştere (vezi tabelul 1).

Cheltuielile pentru оnvăţămвnt
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Cheltuielile Bugetului de Stat şi 
Bugetului UAT

(anuale) pentru servicii (ca % din 
PIB)

Tabelul 1
Sursa: Ministerul Finanţelor (După: 

Evaluarea cheltuielilor publice şi 
responsabilităţii financiare: Raport 
privind performanţa managementului 
financiar public. Iunie 2006, pag.9).

Pentru anii 2005, 2006 şi 2007 cal-
culele sunt efectuate de autor оn baza 
informaţiei de la Ministerul Finanţelor 
al Republicii Moldova.

Оn baza informaţiei din tabelul 1 
constatăm că cheltuielile pentru servici-
ile publice ca pondere оn PIB sunt оn 

creştere, оn general, pe toate tipurile. 
E de menţionat că ponderea cea mai 
mare оn PIB o deţin cheltuielile pentru 
оnvăţămвnt, alcătuind de la 4,7% оn 
1999 la 8,44% оn anul bugetar 2006. 
Aceeaşi trendinţă este menţionată şi la 
creşterea ponderii cheltuielilor pentru 
sănătate de la 2,9% оn anul 1999 la 
3,84% оn anul bugetar 2006. Această 
tendinţă se observă şi la alte servicii 
publice (vezi tabelul 1).

Cheltuielile bugetului consolidat 
pentru asigurări sociale şi securitate 
socială  оn anul 1999 au alcătuit 3,8% 
din PIB. Оn anii următori se observă o 
scădere, ajungвnd la 2,8% оn 2004, ca 

mai apoi să se оnregistreze o creştere substanţială pвnă la 3,46% оn anul bugetar 
2006 (vezi tabelul 1).

Un interes deosebit prezintă analiza cheltuielilor publice din punct de vedere 
al conţinutului lor economic, efectuată оn baza tabelului 2. 

Sursa: Ministerul Finanţelor (După: Evaluarea cheltuielilor publice şi 
responsabilităţii financiare. Raport privind performanţa managementului finan-
ciar public. Iunie 2006, pag.9). Calculele pentru anii bugetari 2005, 2006, 2007 au 
fost efectuate de autor оn baza datelor  
din BASS pentru anii respectivi. Datele 
pentru anii bugetari 2008, 2009 şi  2010 
au fost  calculate de autor оn baza 
datelor din „Evoluţia bugetului public 
naţional, 2004-2010, mil.lei” Ministerul 

Cheltuielile publice оn Republica  Moldova
după conţinutul lor economic ca pondere оn PIB %

                                                     Tabelul 2

Finanţelor al Republicii Moldova (2007, 
anexa 2.1.).

E de menţionat, că plăţile pentru 
salarii au crescut anual din 2000 ca cotă 
оn PIB la fel ca şi cheltuielile pentru 
bunuri şi servicii. Transferurile către 
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Din datele tabelului constatăm că оn 
instituţiile preşcolare (grupa funcţională 
de cheltuieli § 051 din mun. Chişinău) 
cheltuielile pentru retribuirea muncii 
la art. 111.00, 112, 116.01 au alcătuit 
ca pondere оn totalul cheltuielilor reale 
pentru un copil pentru perioadele anali-
zate după cum este indicat оn tabelul 
de mai sus.

Din datele tabelului constatăm că 
cheltuielile pentru Retribuirea  muncii 
(art. 111), contribuţiile оn BASS (art. 
112) şi primele de asigurare obligatorie 
de destinaţie  medicală (art. 116.01) 
deţin ponderea cea mai mare оn totalul  
cheltuielilor reale anual pentru un copil, 
avвnd o tendinţă de creştere de la 43% 
оn 2003 la 48% оn 2006.

Pe locul doi ca pondere sunt cheltuieli-
le pentru plata mărfurilor şi serviciilor 

(art. 113 şi alineatele corespunzătoare 
din clasificaţia economică a cheltuielilor 
bugetare), care au alcătuit оn anul 2003  
36% оn cheltuielile totale reale. Aceste 
cheltuieli avвnd apoi tendinţe de scădere 
substanţială, ajungвnd оn anul 2006 
la 19%. Spre anul 2007 s-a planificat o 
creştere de pвnă la 28%.

O altă grupă de cheltuieli оn 
instituţiile preşcolare sunt cele ce ţin 
de procurarea de rechizite de birou, ma-
teriale şi obiecte de uz gospodăresc (art. 
113.03) manuale materiale didactice etc. 
(art. 113.05) cărţi şi ediţii periodice (art. 
113.06), reparaţii curente (art. 113.17); 
procurarea şi instalarea contoarelor 
(art. 113.27), procurarea mijloacelor 
fixe (art. 242). Aceste cheltuieli oscilează 
оntre 3% şi 4% pe parcursul perioadei 
analizate.

Un compartiment important de chel-
tuieli este „Alimentaţia” (art. 113.09).

persoanele fizice (оn cadrul asigurărilor 
sociale) constituie a doua categorie după 
mărime (cu excepţia anului 2000 cвnd 
a fost cea mai mare).

Оn tabelul 2  am prezentat оn 
dinamică tendinţa acestor plăţi.

Din datele tabelului constatăm că 
plăţile salariale ca pondere оn PIB sunt 

оn creştere de la 7,7 % оn anul 2000 la 
9,5 % оn 2006. Menţionăm o creştere 
ponderată şi a cheltuielilor pentru 
bunuri şi servicii de la 6,0 % оn anul 
2000 la 8,2 % оn 2006, planificвndu-se 
o creştere pentru perioadele următoare. 
La fel sunt оn creştere şi transferurile 
către persoane de la 8,7 % оn 2000 la 11,1%  оn 2006, cu o creştere lentă оn perioadele următoare.  

O analiză detaliată a finanţării оnvăţămвntului public pe nivele de instituţii 
prezentăm mai jos оn baza informaţiei din mun. Chişinău оn dinamica anilor 
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Cheltuieli la acest articol cresc de 
la 11% оn 2003 la 22% оn 2006, cu o 
reducere lentă către anul 2007 (vezi 
tabelul Nr. 4). 

Pentru a asigura organizarea 
alimentaţiei copiilor din instituţiile 
preşcolare pentru anul bugetar 2007 
conform normei zilnice luate оn calcul 
de Ministerul Finanţelor, precum şi 
pentru asigurarea respectării acesteia 
de către fiecare UAT, cheltuielile pen-
tru acest scop au fost suplimentate cu 
mijloace pentru acoperirea insuficienţei 

acestora оn anul 2006. Insuficienţa de 
mijloace s-a estimat ca diferenţa din-
tre cheltuielile calculate pornind de la 
numărul copiilor incluşi оn  bugetul pe 
anul 2006 (an precedent de elaborare a 
bugetului) a fiecărei UAT, numărul unic 
de zile de alimentaţie pentru fiecare 
UAT (165 zile), norma de alimentaţie 
pe zi de 6 lei şi cheltuieli aprobate оn 
buget оn acest scop.

Оn şcolile primare (grupa funcţională 
de cheltuieli § 052 din mun. Chişinău) 
cheltuielile pentru Retribuirea muncii 
la art. 111.00, 112, 116.01 au alcătuit ca pondere оn totalul cheltuielilor reale / pentru un copil pentru perioadele analizate 

după cum urmează оn tabelul 4.

Dinamica cheltuielilor ponderate оn şcolile primare

din  min. Chişinău 
Tabelul 4Sursa: sec. Botanica, mun. Chişinău, 

DET (Direcţia Educaţie şi Tineret).

Оn şcolile primare (grupa funcţională 
de cheltuieli § 052 din mun. Chişinău) 
cheltuielile pentru retribuirea muncii 
la art. 111.00, 112, 116.01 au alcătuit 
ca pondere оn totalul cheltuielilor 
reale pentru un copil оn perioadele 
analizate după cum sunt prezentate 
оn tabelul 4.

Din datele tabelului constatăm că 
cheltuielile pentru Retribuirea  muncii 
(art. 111), contribuţiile оn BASS (art. 

112) şi primele de asigurare obligato-
rie de asistenţă medicală (art. 116.01) 
alcătuiesc ponderea cea mai mare оn 
totalul cheltuielilor reale anual pentru 
un copil, avвnd o tendinţă de creştere 
de la 52% оn 2003 la 71% оn 2006. Оn 
anul 2007 se observă o tendinţă lentă 
de scădere.

Pe locul doi ca pondere sunt cheltuieli-
le pentru plata mărfurilor şi serviciilor 
(art. 113 şi alineatele corespunzătoare 
din clasificaţia economică a cheltuielilor 
bugetare), care au alcătuit оn anul 
2003  20% оn cheltuielile totale reale. 
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Cheltuielile totale reale ce revin la un 
copil, avвnd apoi tendinţe de scădere 
substanţială, ajungвnd оn anul 2006 
la 9%. Spre anul 2007 s-a planificat o 
creştere de pвnă la 19%.

O altă grupă de cheltuieli оn şcolile 
primare sunt cele ce ţin de procura-
rea de rechizite de birou, materiale şi 
obiecte de uz gospodăresc (art. 113.03) 
manuale, materiale didactice etc. (art. 
113.05) cărţi şi ediţii periodice (art. 

113.06), reparaţii curente (art. 113.17); 
procurarea şi instalarea contoarelor 
(art. 113.27), procurarea mijloacelor fixe 
(art. 242). Aceste cheltuieli au alcătuit 
6% оn 2003, scăzвnd drastic pвnă la 
1% оn 2005 şi apoi iarăşi menţionвnd o 
creştere de pвnă la 4% оn 2006 şi fiind 
planificat tot atвt pentru anul bugetar 
2007. 

Un compartiment important de chel-
tuieli este „Alimentaţia” (art. 113.09).

Cheltuielile la acest articol se prezintă de la 9% оn 2003 la 13% оn 2006 (vezi tabelul 4, art. 113. 09).
Finanţarea şcolilor de cultură generală după articole de cheltuieli este analizată 

оn baza unui exemplu tipic din municipiul Chişinău (vezi tab. 5).

Dinamica cheltuielilor ponderate оn
şcolile medii de cultura generală din  mun. ChişinăuTabelul 5

Sursa: sec. Botanica, mun. Chişinău, 
DET (Direcţia Educaţie şi Tineret).

Datele prezentate şi analizate din 
tabelul 5 demonstrează că ponderea 
cea mai mare оn total cheltuieli  reale, 
prevăzute pentru un elev le deţin chel-
tuielile pentru art. 111 „Retribuirea 
muncii” inclusiv şi pentru art. 112 
„Contribuţii de asigurări sociale de 
stat obligatorii” şi art. 116.01 „Primele 
de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală”, ele fiind оn creştere de la 
68% оn anul 2003 la 75% оn anul 

2006, reducвndu-se lent  pentru anul 
2007 (72%).

Locul doi după pondere ocupă 
cheltuielile pentru serviciile comu-
nale. Aceste cheltuieli după conţinutul 
lor economic se referă la art. 113 
„Plata mărfurilor şi serviciilor” şi 
corespunzător alineatelor:

– 113.01 – Energia electrică.
– 113.04 – Energia termică.
– 113.11 – Servicii de telecomunicaţie 

şi de poştă.
– 113.34 – Apă şi canalizarea.
– 113.35 – Salubritatea.
Aceste cheltuieli s-au redus lent ca 
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pondere оn total cheltuieli reale de la 
19% оn 2003 la 11% оn 2006, iar оn 
2007 se prevede o creştere a lor pвnă 
la 19%.

Instituţiile şcolare au nevoie şi de 
cheltuieli pentru procurări de obiecte 
necesare pentru funcţionarea normală 
procesului de оnvăţămвnt. Este vorba 
despre procurări la art. 113 alineatele 
corespunzătoare:

– 113.03 – Rechizite de birou, ma-
teriale şi obiecte de uz gospodăresc.

– 113.05 – Manuale, materiale 
didactice, practica de ştiinţifică şi 
metodică.

– 113.06 – Cărţi şi ediţii periodice.
– 113.017 – Reparaţii curente ale 

clădirilor şi оncăperilor.
– 113.27 – Procurarea şi instalarea 

contoarelor.
– 242 – Procurarea mijloacelor 

fixe.
Aceste cheltuieli ca pondere оn to-

talul cheltuielilor reale pentru un elev 
constituie 3% pentru fiecare an bugetar 

analizat, abatere este anul 2005, menţionвnd o diminuare pвnă la 2%.
O cheltuială foarte importantă pentru şcoli este „Alimentaţia”, care conform 

categoriei economice de cheltuieli se referă la art. 113, alineatul 09. Ponderea 
acestei cheltuieli variază оntre 4% şi 5%, cu unele devieri de descreştere şi de 
creştere faţă de anul 2003 (4%).

BIBLIOGraFIE
1.  Legea pentru modificarea şi completarea Legii оnvăţămвntului  nr. 547-

XIII din 21 iulie 1995 (nr. 70—XVI,  5 mai 2005).
2. Clasificarea bugetară. Hotărвrea Parlamentului Republicii Moldova privind 

clasificarea bugetară. Nr. 969-XIII din 24 iulie 1996 (Ediţia a doua, modificată şi 
completată). – Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

3. Legea Republicii Moldova cu privire la salarizare. Nr. 1305 –XII din 25 
februarie 1993 (cu modificări şi completări).

4. Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul de salarizare оn sectorul 
bugetar, nr., 355 din 23.12.2005.

5 Condiţiile de salarizare pentru cadrele didactice şi alte categorii de personal 
din instituţiile şi organizaţiile de оnvăţămвnt preuniversitar. Hotărвrea Guver-
nului Republicii Moldova nr. 381 din 13 aprilie 2006.

6.Raportul privind evaluarea cheltuielilor pentru оnvăţămвntul preuniversitar 
оn sec. Botanica, mun. Chişinău, DET (Direcţia Educaţie şi Tineret).

7. Ilie Dogaru. Formula de finanţare a оnvăţămвntului preuniversitar din 
Romвnia (Studii şi proiecte). Bucureşti, 2002.


