
Raportul narativ privind executarea  devizului  

de venituri şi cheltuieli 

a Liceului Teoretic Petru Movilă cod 14212 

la 1 ianuarie 2020 

 
I. Descrierea generală a executării bugetelor 

 

Punctul 1. Analiza veniturilor 

A) Modificării indicatorilor aprobați au fost în suma de  1 379,8 mii lei, inclisiv: 

 45,1 mii lei – pentru cadrei didactice de sprijin Anexa  la dispoziția primarul general 

interimar nr. 13-d din 17.01.2019 și 531-d din 05.07.2019; 

 53,2 mii lei – compensarea pentru transport cadrei didactice Decizie CMC nr. 9/1 din 

17.08.2018 și 531-d din 05.07.2019 

 148,0 mii lei -ajutorul material (2000 lei/persoana) pentru cadrei didactice HG RM 

nr. 969 din 03.10.2018. 

 2 018,5 mii lei – salariu suplimentar conform dispoziție primarul general nr. 371-d 

din 04.06.2019 și rectificarea bugetului legea 112/04.09.2019 

 500,0 mii lei pentru reparația capital conform HG 968/2018 

 10,4 mii lei soldul anului trecut pentru garantie ofertei 

B) Liceul Teoretic «Petru Movila» are venituri din două grupe de conturi 142 «Venituri din 

vânzarea mărfurilor și serviciilor» și 149 «Alte venituri și finanțări». 

Tabelul nr.1. Nivelul executării planului precizat la 01.01.2020 

Subcontul Denumirea conturilor Precizat, 

mii lei 

Executat, 

mii lei 

Nivelul 

executării,  % 

142310 Încasări de la prestarea serviciilor 

cu plată 

150,0 82,4 55,0  % 

142320 Plată pentru locaţiunea bunurilor 

patrimoniului public 
25,0 20,9 83,6  % 

149800 Finanţare de la buget 15 503,3 15 365,6 99,1  % 

 Total 15 678,3 15 468,9 98,7  % 

 

Veniturile liceului sunt formate din trei surse care sunt prezentate în Tabelul nr.2. Același 

tabel arată nivelul executării venitului de performanță în comparație cu perioada de raportare a 

anului trecut. 

Tabelul nr.2. Veniturile Liceului Teoretic «Petru Movila», mii lei 

Subcontul Denumirea conturilor Ехесutarea la 

01.01.2019 

Ехесutarea 

la 01.01.2020 

Devieri, +  

/  - 

142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu 

plată 
208,3 82,4 -125,9 

142320 Plată pentru locaţiunea bunurilor 

patrimoniului public 
23,4 20,9 -2,5 

149800 Finanţare de la buget 12 819,8 15 365,6 +2 545,8 
 Total 13 051,5 15 468,9 +2 417,4 

 

Subcontul142310 «Încasări de la prestarea serviciilor cu plată».Veniturile liceului din 

servicii cu plată în period de raportarea a scăzut cu  125,9 mii lei față de anul 2018 din cauza 

închiderea toate servicii pedagogic cu plata începând cu 01.09.2019. 



Subcontul142320  «Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public»   În perioada 

de raportare Venituri din chirii a scăzut cu 2,5 mii lei față de anul 2018 din cauza rezilierii unui 

contract cu Landora-Com SRL. 

Subcont149800 «Finanţare de la buget». Finanţarea de la buget în comparație cu 

perioada de raportare a anului trecut a crescut cu 2 545,8 mii lei, datorită faptului că creșterea 

salariilor de bază ale cadrelor didactice de la 01.09.2018 (HG 878 din 05.09.2018) și creșterea 

salariului pe toate angajatorii conform Legea 270/2018 privind salarizarea în sferă bugetară din 

01 decembrie anului 2018. 

Subcont149200 «Venituri de la active întrate cu titlu gratuit»  care noi vedem în «Raport 

financiar privind executarea bugetului» forma FD-044 și «Informație privind executarea 

bugetului»  forma FD-047 în sumă de 169,6 mii lei, vor fi descrise mai jos la capitolul II. 

 

Punctul 2 Analiza cheltuielilor 

A) Modificării indicatorilor aprobați au fost în perioda de gestiunea. Din contul 

314110 «Procurarea mașinlor și utilajelor»  au fost eliminate 20,0 mii lei și au fost adăugate la 

contul 316 110 «Procurarea uneltelor şi  sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc» 

pentru renovarea mobilierului în clasei primare din venituri colectate.  Din contul  211180 

«Remunerarea muncii» au fost eliminate 10 000 de lei și au fost adăugate la contul 314 110 

«Procurarea mașinlor și utilajelor»  pentru procurarea un frigider pentru păstrarea probelor de 

control conform actului Agenției națională pentru siguranța alimentelor de inspectarea unitățile 

de alimentație din liceului «Petru Movilă»  din 19.04.2019. Economie formate în baza lipselor 

elevilor alimentate în suma de 172 mii lei au fost adăugate la conturi 222110 «Energia electrică», 

222130 «Energia termică», 314110 «Procurarea mașinlor și utilajelor» (doi frigideri și mașina de 

tocat) și 337110  «Procurarea materialelor de construcție». 

 

В) Nivelul executării cheltuielilor fața de perioada respectivă a anului precedent prezentat în 

Tabelul nr.3. 

Tabelul nr.3. Cheltuielilor Liceului Teoretic «Petru Movila», mii lei 

ECO K4 Denumirea conturilor Ехесutarea 

la 01.01.2019 

Ехесutarea 

la 01.01.2020 

Devieri,    

+  /  - 

Motivul 

2111, 2121, 

2122 
Articolele salariale (P3 – 00203) 10 514,5 12 656,9 +2 142,4 Creșterea 

salariului 

2221 Servicii comunale (P3 – 00203) 1 177,4 957,1 -220,3 Nu a fost datoriei 

2222, 2225, 

2226, 2229 
Alte servicii (P3 – 00203) 20,3 17,7 -2,6 Nu a fost necesitatea 

2229 Alimentația (P3 – 00448) 766,4 869,5 +103,1 Creșterea prețului 

per porție 

2725,2729, 

2735 

Compensației (P3 -00492 și 

00203) 
52,4 235,6 +183,2 Compensatie p/u 

materiale didactice 

și transport 

3111 Reparația capitală (P3- 00203) 338,0 499,9 +161,9 Proiect mai mare 

3141, 3161, 

3341, 3361, 

3371 

Active nefinanciare (P3 – 00203) 182,5 232,2 +49,7 Procurarea bunurilor 

a fost posibilă din 

economii formate în 

baza lipselor 

elevilor alimentate 

 Total 13 051,5 15 468,9 +2 417,4  

С) 

D) 

E) 



F) Măsurile întreprinse întru optimizarea cheltuielilor: 

- Planificarea atentă a tuturor elementelor de cheltuieli. 

- Monitorizarea, contabilizarea și controlul consumului de utilități a servicilor comunale. 

- Sporirea responsabilității personalului pentru consumul economic al serviciilor comunale 

la locul de muncă. 

- Creșterea răspunderii angajaților și a elevilor pentru atitudinea atentă la valorile materiale 

ale liceului. 

Punctul 3.   

Punctul 4.  Analiza cheltuielilor efective   

Structura cheltuielilor efective ale Liceului Teoretic  «Petru Movila» prezentate în Tabelul nr.4. 

 

Tabela nr.4. Structura cheltuielilor efective ale Liceul Teoretic  «Petru Movila» 

ECO K4 Denumireaconturilor Cheltuielilor efective 

la 01.01.2019 

Cheltuielilor 

efective la 

01.01.2020 

Devieri +/- 

Mii lei % Mii lei % 
1 2 3 4 5 6 7=5-3 

2111, 2121, 

2122 
Articolele Salariale (P3 – 

00203) 
10 724,2 80,0 12 652,9 84,7 +1928,7 

2221 Servicii comunale (P3 – 

00203) 
1 184,1 8,8 1 035,3 6,9 -148,8 

2222, 2225, 

2226, 2229 
Alte servicii (P3 – 00203) 19,7 0,2 18,3 0,1 -1,4 

2229 Alimentația (P3 – 00448) 793,7 5,9 876,0 5,9 +82,3 
2725,2729,2735 Compensației (P3 -00492 și 

00203) 
52,4 0,3 231,4 1,5 +179,0 

3111, 3141, 

3181, 3341 

3361, 3371 

Active nefinanciare (P3 – 

00203) 
639,5 4,8 134,6 0,9 -504,9 

 Total 13 413,6 100 14 948,5 100 +1 534,9 
Cauzele ale modificărilor cheltuielilor reale în perioada de gestiune comparativ cu 

perioada de raportarea anului precedent sunt prezentate în tabelul nr. 3. 

Cheltuielile efective pentru servicii comunale și alte servicii reprezentate în 

Tabelul nr.5 și Diagrama nr.1. 

 Tabela nr.5. Cheltuielile efective pentru servicii comunale și alte servicii ale Liceul 

Teoretic  «Petru Movila», mii lei 

 

Subcontul Denumirea 

conturilor 

Cheltuielile 

efective la 

01.01.2019 

Cheltuielile 

efective la 

01.01.2020 

Devieri, 

+  /  - 

Motivul 

222110 Energie electrică 328,1 291,1 -37,0 Economie 

222130 Energie termică 741,6 637,2 -104,4 Iarna a fost mai caldă 

222140 Apă şi canalizare 100,4 92,9 -7,5 Economie 

222190 Salubritate 14,0 14,0   

222210 Servicii 

informaţionale 
10,0 10,1 +0,1 Majorarea tarifului 

pentru Programa 1C 

222220 Servicii de 

telecomunicaţii 
4,7 4,9 +0,2  

222990 

Servicii 

neatribuite altor 

aliniate 

5,0 3,2 -1,8 Nu a fost necesitatea 

 TOTAL 1203,8 1053,4 -150,4 economie 

 



Diagrama nr.1  Structura cheltuielilor efective a  Liceului Teoretic  «Petru Movila» 

 la 01.01.2020,     % 

 
 

Cheltuielile efective privînd utilizarea materialelor reprezentate în Tabelul nr.6. 

Tabela nr. 6. Cheltuielile efective privînd utilizarea materialelor ale Liceului Teoretic  

«Petru Movila», mii lei 

 

ECO Denumireaconturilor Cheltuielile 

efective la 

01.01.2019 

Cheltuielile 

efective la 

01.01.2020 

Devieri, 

+  /  - 

Motivul 

221140 Medicamente 7,7 7,3 -0,4  

221150 Materialelor pentru 

scopuri didactice 
6,0 3,4 -2,6  

221160 Materiale p/u uz 

gospodăresc și birou 
37,4 19,3 -18,1 Economie 

221170 Materiale de 

construcția 
65,9 104,4 38,5  

221190 Utilizarea altor 

materiale 
1,9 0,2 -1,7  

 TOTAL 118,9 134,6 15,7  

 

Punctul 5.  Executarea cheltuielilor capitale 

În conformitate cu HG 968/2018 аu fost alocate planurile pentru reparații capitale ale 

acoperișului în sumă de 500 mii lei la data de 02.08.2019. O licitație a fost realizată și contractul 

a fost înregistrat în suma de 470,2 mii lei. Repararea acoperișului a fost efectuat la sfârșitul 

noiembrie 2019. Economie în suma 19,7 mii lei a fost transferat la achitarea servicii pentru deviz 

de cheltuieli (proiect de reparația capitală ale blocului alimental). 

 Punctul 6. 

II. Descrierea informației din bilanţul contabil 

Punctul 1. La subconturile (311-319) «Mijloace fixe» valoarea totală a crescut cu 676,8 mii lei 

în comparaţie cu inceputul anului  din motivul că: 

* reparația capitală în suma de 470,2 mii lei; 

* procurarea mijloacelor fixe in suma de 128,4 mii lei (trei frigideri și mașina de tocat carne în 

bloc alimentar, trei seturi de calculator, mobilă în dou clase) 

Articolele 
salariale
85,6 %

Servicii
7,2 %

Alimentatia
5,3%

Compensatia
2%



* procurarea documentația de deviz pentru lucrări pentru reparația capetală in suma de 29,7 mii 

lei; 

* primirea mijloacelor fixe diferite cu titlu gratuit în suma de 122,6 mii lei (trei TV, 8 seturi de 

calculator, 4 printeri, 2 boileri, frigider, contor energia termică, mobila diferite); 

* primirea literatura din DGETS în suma de 4,1 mii lei; 

* transrerarea mijloacelor fixe la subconturile (331-339) «Stocuri de materiale circulanțe» în 

suma de 74,2 mii lei conform Ordinului MF 216/2015. 

La subconturile (331-339) «Stocuri de materiale circulanțe» valoarea totală a crescut cu 

90,3 mii lei în comparaţie cu inceputul anului din motive diferite. 

 

Punctul 2. Fluxul mijloacelor bănești nu s-a înregistrat la sfîrșitul periodei de gestiune. 

 

Punctul 3.Veniturile au fost mai mari decât cheltuielile în anul curent cu 147,26 mii lei. 

 

Punctul 4. 

Punctul 5. 

Punctul 6. 

 

Punctul 7. La situaţia din 01.01.2020, datoriile privind lipsurile şi delapidările de mijloace 

băneşti şi valori materiale nu s-au depistat. 

 

Punctul 8. La sfârșitul perioadei de raportare la contul 518410 înregistrat garanție pentru ofertă 

de la «Bucuria EL» I.S. în suma de  9 955,00 lei. 

La sfârșitul perioadei de raportare la conturile extrabilanțiere sunt activele luate în arendă 

(manuale arendate) – 629,9 mii lei (valoarea totală a crescut cu 16,4 mii lei în comparaţie cu 

inceputul anului), sistema supravederea – 162,3 mii lei. 

 

 

III. Descrierea creanțelor și datoriilor 

Creanțelor cu termen expirat și datoriilor cu termen de achitare expirat nu a înregistrat. 

 

Creante interne la data raportării a înregistrat în suma de 11324,638 lei - I.C.S. GNF 

Furnizare Energie S.R.L în suma de 8745,17 și SA Apa -Canal Chișinău în suma de 2579,36 din 

motivul achitării facturii la începutul ianuarie 2020. 

Datoria la data raportării a înregistrat în suma de 1 147 137,08 lei, inclusiv: 

 Supraplata arendașului în suma de 1611,10 lei; 

 la articole salariale în suma de 1 015 216,78 lei: 

824365,95 lei – salariu luna decembrie anul 2019; 

189 603,99 lei – contribuții de asigurare socială luna decembrie anul 2019. 

1 246,84 lei - indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului; 

 

 la alte articole în suma de 130 309,20 lei: 

116 475,72 lei – SA Termoelectrica pentru energia termică luna decembrie 2019; 

1,73 lei – S.A.MOLDTELECOM- pentru telefonia fixa luna decembrie 2019; 

13 831,75 - datoria pentru alimentația elevilor «Bucuria EL» I.S.luna decembrie 2019 

 În comparație cu anul precedent datoria s-a majorat cu 84,1 mii lei (26 %) din cauză 

majorării salariului.                                 

Descifrarea creanțelor și datoriilor este în anexa nr.1 la raportul narativ. 

 

IV. Descrierea operațiunilor supuse consolidării 



Punctul 1. 

Punctul 2. 

Punctul 3. 

 

V. Descrierea subsidiilor 

 

VI. Descrierea performanței pe programe/subprograme și pe contingente 

Împlementarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget cu 

explicațiile respective 

Indicătorii de performanța subprogramul 06 «Învățămîntul liceal» în Tabelul nr. 7 

Tabela 7 . Indicatorii de eficiență ale Liceului Teoretic  «Petru Movila», mii lei 

 Denumirea Prevăzut  Realizat Explicații 

1 Cheltuieli medii pentru instruirea 

unui «elev ponderat» 
10,786 10,786  

2 Cheltuieli de personal 12 657,2 12 656,9  

 Inclusiv din fondul educație 

incluzivă 
45,1 45,1  

3 Cheltuieli pentru servicii 

comunale 
1 133,2 957,1  

4 Servicii 

informaţionale 
14,6 14,5  

5 Cheltuieli pentru reparații curente 96,2 72,6 Materiale de construcție 

72,6 mii lei 

6 Cheltuieli pentru TIC 19,5 19,5 3 set de calculator 

8 Renovarea mobilierului 35,0 34,9 Mobila pentru doi clas 

9 
Cheltuieli pentru limbii 

minorităților 

217,8 217,8 Salariul profesorilor de 

limbă, literatura și istoria 

ucraineană 

10 
Cheltuielii pentru materialelor 

pentru scopurilor didactice 
3,3 3,3 Procurarea catalogului  

 

Informația privind personalul, cheltuielile salariale state şi contingente 
Punctul 1. Pentru Liceul Teoretic «Petru Movilă» la începutul anului  de studii 2019-2020 a 

fost precizat 146 unități, inclusiv:  

* functii didactice 99 unităţi, inclusiv 

- de conducere – 6,0 unităţi; 

- de executie– 93 unităţi, dintre care: cadre didactice de sprijin- 1 unități; 

* functii de specialitate – 6,5 unităţi, inclusiv 

- de conducere – 1,0 unităţi; 

- de executie– 5,5 unităţi, 

* functii complexe – 40,5unităţi. inclusiv 

- de conducere – 0,0 unităţi; 

- de executie– 9,0 unităţi, 

- muncitori – 31,5 unităţi. 

Numărul de unităţi pentru perioada de gestiune îndeplinită este 146 unităţi, fiind vacante 

2,4 unităţi pedagogice şi 1,25 unităţi de personal de deservire. 

În comparaţie cu numărul de elevi în anul de studii precedent, este înregistrate majorarea 

cu 19 elevi. În liceu îşi fac studiile 1038 elevi , dintre care: 

  cl. I-IV – 14 clase cu 402 elevi 

  cl. V-IX – 16 clase cu 452 elevi 

   cl.X-XII – 7 clase cu 184 elevi. 



Punctul 2. Cheltuielile efective în perioada de gestiune pentru salariu constituie 9 923,5 mii 

lei, cu  1 498,4 mii lei mai mult faţă de anului precedent, acest fapt datorîndu-se majorării salariu 

de bază pe toate angajatorii conform Legea 270/2018 privind salarizarea în sferă bugetară din 01 

decembrie anului 2018.  

Conform HG nr. 180 din 11.03.2013 a fost acordat  premiul anual pentru personalul 

auxiliar și deservirea în sumă de  35,4 mii lei în luna februarie anul 2019 și pentru cadrei didactic 

în suma de 282,1 mii lei luna august anul 2019.   

Salaruilui reale pe categorii de personal (funcții) în comparație cu perioada respectivă de 

raportare a anului 2016, 2017,2018 și 2019 prezentate în diagrama nr.2. 

 

Diagrama nr. 2 Evoluţia salariului conform categoriilor de personal în Liceul Teoretic 

«Petru Movilă» în anii 2017-2019, mii lei 

 

 
 

Punctul 3. Din punct de vedere a analizei raportului elevi/profesor fiecărui profesor îi revin 

14 elevi, iar raportul elevi/personal auxiliar arată că pentru 23 elevi revine o unitate de personal 

auxiliar. 

Punctul 4. 

 

VI. Informaţie adiţională 

 

Punctul 1. Inventarierea este executat luna noiembrie anul 2019. 

Punctul 2. 

Punctul 3. În perioada 05.06.2019 – 07.06.2019 în baza autorizației nr. 10 din 03.06.2019 în 

conformitate cu planul de activitate al Direcţiei rapoarte financiare pe trimestrul II al anului 

2019, s-a efectuat un control privind corectitudinea ţinerii evidenţei contabile la Liceul Teoretic 

«Petru Movilă».  

Punctul 4. 
 

  Director Liceului    Elena Bogoeva 

 

  Contabil șef     Antonina Moscva-Miniuc  

607,2 704 761,1
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Conducere Personal de profil Personal auxiliar şi de deservire


