
Raportul narativ privind executarea  devizului  

de venituri şi cheltuieli 

a Liceului Teoretic Petru Movilă cod 14212 

la 1 ianuarie 2019 

 
I. Descrierea generală a executării bugetelor 

 

Punctul 1. Analiza veniturilor 

A) Modificării indicatorilor aprobați au fost în suma de 1 180 mii lei, inclisiv:  

 32400 lei – pentru cadrei didactice de sprijin Anexa nr. 4.2 la decizia CMC nr. 15/1 

din 22.12.2017; 

 25900 lei – pentru salariu tineri specialiștii Anexa nr. 4.1 la decizia CMC nr. 15/1 din 

22.12.2017; 

 13300 lei – majorarea primei asigurate medicale Circularea MF nr. 06/2-07 din 

22.06.2018 ”Cu privire la modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2018”; 

 60800 lei – majorarea prețului per porție de alimentația gratuită Circularea MF nr. 

06/2-07 din 22.06.2018 ”Cu privire la modificarea Legii bugetului de stat pe anul 

2018”; 

 55462 lei – ajutorul material pentru cadrei didactice Decizie CMC nr. 3/7 din 

18.06.2018. 

 21280 lei – compensarea pentru transport cadrei didactice Decizie CMC nr. 3/8 din 

18.06.2018. 

 127500 lei pentru salariu luna noiembrie 2018 Dispozițir primarului nr. 844-d din 

30.10.2018 

 817300 lei pentru salariu luna decembrie 2018 Dispozițir primarului nr. 987-d din 

10.12.2018 

 26052 lei pentru corectarea cheltuielii pentru ajutorul material pentru cadrei didactice 

Decizie CMC nr. 3/7 din 18.06.2018. 

 

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 01.01.2019  

 

Subcontul Denumirea conturilor Precizat, 

mii lei 

Executat, 

mii lei 

Nivelul 

executării, % 

142310 Încasări de la prestarea serviciilor 

cu plată 

270,0 208,3 77,1  % 

142320 Plată pentru locaţiunea bunurilor 

patrimoniului public 
20,0 23,4 117,0  % 

149800 Finanţare de la buget 12 840,0 12 819,8 99,8  % 

 Total 13 130,0 13 051,5 99,4  % 

 

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 

01.01.2018 

Ехесutarea 

la 01.01.2019 

Devieri, +  

/  - 

142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu 

plată 
266,8 208,3 -58,5 

142320 Plată pentru locaţiunea bunurilor 

patrimoniului public 
15,9 23,4 +7,5 

149800 Finanţare de la buget 11 663,0 12 819,8 +1 156,8 
 Total 11 945,7 13 051,5 +1 105,8 

 

Subcontul 142310 «Încasări de la prestarea serviciilor cu plată».Veniturile liceului din 

servicii cu plată în period de raportarea a scăzut cu 58,5 mii lei față de anul 2017 din cauza 

micșorarea numărului de copii preșcolari în curs de pregătire pentru școală. 

Subcontul 142320  «Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public»  În perioada 

de raportare Venituri din chirii a crescut cu 7,5 mii lei față de anul 2017 din cauza creșterii 

prețurilor de chirie per metru patrat în anul 2018 conform Legea nr. 289 din 15.12.2017 ”Bugetul 

de stat pentru anul 2018” anexa nr. 7. 

Subcont 149800 «Finanţare de la buget». Finanţarea de la buget în comparație cu 

perioada de raportare a anului trecut a crescut cu 1 156,8 mii lei, datorită faptului că creșterea 

salariilor de bază ale cadrelor didactice de la 01.09.2017 (HG 766 din 28.09.2017) și de la 

01.09.2018 (HG 878 din 05.09.2018), creșterea salariului pe toate angajatorii conforn Legea 

270/2018 privind salarizarea în sferă bugetară din 01 decembrie anului 2018. 

In «Raport financiar privind executarea bugetului» forma FD-044 noi vedem venituri de la active 

întrate cu titlu gratuit în sumă de 72,1 mii lei, care vor fi descrise mai jos la capitolul II. 

Punctul 2 Analiza cheltuielilor  

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

cheltuielilor coincide majorării indicatorilor veniturilor. Totodată,  din contul 222500 

"Servicii de reparații curente" au fost eliminate 30 000 de lei și au fost adăugate la contul 314110 

"Procurarea mașinlor și utilajelor", deoarece camera de răcire sa stricat brusc și a existat o 

necesitate urgentă de a achiziționa noi echipamente frigorifice în zona de hrană a liceului. 

 Economia la reparație capitală și la alimentație elevilor a fosr transferat la energie termica 

și electrica în suma de 106,4 mii lei 

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 01.01.2018 

Ехесutarea 

la 01.01.2019 

Devieri,    

+  /  - 

Motivul 

2111, 2121, 

2122, 2735 
Articolele Salariale (P3 – 00203) 9 369,7 10 566,9 +1 197,2 Creșterea 

salariului 

2221 Servicii comunale  (P3 – 00203) 1 240,4 1 177,4 -63,0 Nu a fost datoriei 

2222, 2225, 

2226, 2229 
Alte servicii           (P3 – 00203) 23,2 20,3 -5,49 Nu a fost  

necesitatea 
2229 Alimentația               (P3 – 00448) 683,4 766,4 +83,0 Creșterea prețului 

per porție și numar 

de elevii 

3111 Reparația capitală (P3- 00203) 360,4 338,0 +22,4  

3141, 3161, 

3341, 3361, 

3371 

Active nefinanciare  (P3 – 00203) 268,6 182,5 -86,1 Nu a fost posi-

bilitatea p/u procu-

rarea utilajului 

 Total 11 945,7 13 051,5 +1 105,8  



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 ale Liceul Teoretic  «Petru Movila» 

ECO K4 Denumirea conturilor Cheltuielilor efective 

la 01.01.2018 

Cheltuielilor efective 

la 01.01.2019 

Devieri +/- 

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

2111, 2121, 

2122, 2735 
Articolele Salariale (P3 – 

00203) 
9 445,9 81,0 10 776,6 80,3 +1 330,7 

2221 Servicii comunale  (P3 – 00203) 1 081,2 9,3 1 184,1 8,8 +102,9 
2222, 2225, 

2226, 2229 
Alte servicii           (P3 – 00203) 23,3 0,2 19,7 0,2 -3,6 

2229 Alimentația              (P3 – 

00448) 
642,6 5,81 793,7 5,9 +151,1 

3111, 3141, 

3181, 3341 

3361, 3371 

Active nefinanciare  (P3 – 

00203) 
434,4 3,7 639,5 4.8 +205,1 

 Total 11 657,4 100 13 413,6 100 1 786,2 
Cauzele ale modificărilor cheltuielilor reale în perioada de gestiune comparativ cu 

perioada de raportare a 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 Denumireacontu

rilor 

Cheltuielile 

efective la 

01.01.2018 

Cheltuielile 

efective la 

01.01.2019 

Devieri, 

+  /  - 

Motivul 

222110 Energie electrică 286,6 328,1 +41,5 Majorarea tarifului 

222130 Energie termică 678,0 741,6 +63,6 Iarna a fost mai rece 

222140 Apă şi canalizare 104,4 100,4 -4,0 Economie 

222190 Salubritate 12,2 14,0 +1,8 Majorarea tarifului 

222210 Servicii 

informaţionale 
9,8 10,0 +0,2 Majorarea tarifului 

pentru Programa 1C 

222220 Servicii de 

telecomunicaţii 
2,8 4,7 +1,9  

222500 Servicii pentru 

reparații curente 
9,6  -9,6 Nu a fost necesitatea 

222990 

Servicii 

neatribuite altor 

aliniate 

1,1 5,0 +3,9 Deservire 

apometrului și 

deratizația liceului 

 TOTAL 1 104,5 1 203,8 +99,3  



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

Movila» la 01.01.2019, %     

 
 

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 

01.01.2018 

Cheltuielile 

efective la 

01.01.2019 

Devieri, 

+  /  - 

Motivul 

221140 Medicamente 7,6 7,7 +0,1  

221150 Materialelor pentru 

scopuri didactice 
5,1 6,0 +0,9  

221160 Materiale p/u uz 

gospodăresc și birou 
42,3 37,4 -4,9 Economie 

221170 Materiale de 

construcția 
59,1 65,9 +6,8 Reparațiea curente 

221190 Utilizarea altor 

materiale 
 1,9 +1,9  

 TOTAL 114,1 118,9 +4,8  

 

Punctul 5.  Executarea cheltuielilor capitale 
În conformitatea Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 16/1 din 22.12.2017 Anexa 

nr. 30.3  аu fost alocate planurile pentru reparații capitale ale acoperișului în sumă de 350 mii lei 

și 3,5 mii lei pentru proect în anul 2018. O licitație a fost realizată și contractul a fost înregistrat 

în suma de 334,5 mii lei. Repararea acoperișului a fost efectuat la sfârșitul octombrie 2018. 

Economie în suma 15,5 mii lei a fost transferat la achitarea datoriei pentru energia termică.  

 

Punctul 6. 
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II. Descrierea informației din bilanţul contabil 

Punctul 1. La subconturile (311-319) „Mijloace fixe” valoarea totală a crescut cu 258,8 mii lei 

în comparaţie cu inceputul anului  din motivul că: 

 * procurarea mijloacelor fixe in suma de 79,8 mii lei 

* primirea mijloacelor fixe diferite cu titlu gratuit în suma de 69,2 mii lei 

* reparația capitală clădirii în suma de 338,0 mii lei 

* casarea mijloacelor fixe în suma de 217,7 mii lei comform Dispoziției nr. 573-d 

25.07.2018. După casarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice au fost transmise 

pentru reciclare ulterioară la compania ”E-Reciclare”.  Totodată, după casarea mijloacelor fixe, 

care conțineau metal, ei fost puse în evidența ca fier uzat în cantitatea 160 kg și au fost realizate 

în suma de 320 lei. După casarea mobilei, plăcile în suma de 35,0 lei au fost puse în evidența ca 

materiale de construcție pentru reparația pereților în subsol. 

Conform ordinului MF al RM nr. 127 din 16.07.2018 a fost efectuată inventarierea 

mijloacelor fixe și efectuată trecerea unor bunuri de la categoria mijloace fixe la categoria stocuri 

de materiale în suma de 10 424,38 lei. 

În conformitatea modificarii ordinului MF al RM nr.  216 din 28.12.2015 a fost introdus 

contul 231600 ”Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și 

gospodăresc”.   Pe cont 316 a fost calculată și corectată uzura prin subcontul 723000 ”Corectarea 

rezultatelor anilor precedenți”. 

La subconturile (331-339) „Stocuri de materiale circulanțe” valoarea totală a scăzut cu 

2,8 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. Cheltuieli leau fost mai mari decât venituri în anul curent cu 286,6 mii lei. 

Punctul 4. 

Punctul 5. 

Punctul 6. 

Punctul 7. La situaţia din 01.01.2019, datoriile privind lipsurile şi delapidările de mijloace 

băneşti şi valori materiale nu s-au depistat. 

Punctul 8. La sfârșitul perioadei de raportare la conturile extrabilanțiere sunt activele luate în 

arendă (manuale arendate) -613,4 mii lei, sistema supravederea – 162,3 mii lei. După casarea 

manualelor  a fost pusă la evidența maculatura în cantitatea 320 kg și a fost realizată în suma de 

320 lei. 

 

 

III. Descrierea creanțelor și datoriilor 

Creanțe cu termen expirat și datorii cu termen de achitare expirat nu s-a înregistrat. 

Creanțe interne la data raportării înregistrate în suma de 6 110,12 lei: 

 2478,43 lei – pentru apă și canalizare APA-CANAL CHISINAU S.A. 

 583,94 lei – pentru telefonia fixă S.A. MOLDTELECOM 

 3047,75 lei – pentru alimentația elevilor ”Bucuria EL” I.S. 

Datoria la data raportării a înregistrat în suma de 1 063 006,39 lei, inclusiv: 

  la articole salariale în suma de 1 023 172,31 lei: 

827 588,70 lei – salariu luna decembrie anul 2018; 

190 142,47 lei – contribuții de asigurare socială luna decembrie anul 2018. 

    5 441,14 lei - indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului; 

 la alte articole în suma de 39 834,08 lei: 

       4 740,05 lei – pentru energia electrică luna decembrie I.C.S. GNF Furnizare Energie S.R.L; 

     24 695,03 lei – pentru energia termică luna decembrie Termoelectrica SA; 

10 399,00 lei - datoria pentru garanție pentru ofertă ”Bucuria EL” I.S.  



 

           În comparație cu anul precedent creantele interne au scăzut în suma de 23 526,01 lei (80 

%)  și datoria s-a majorat cu 221,3 mii lei (26,3 %). 

Descifrarea creanțelor și datoriilor reflectat  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” 
10,252 10,252  

2 Cheltuieli de personal 10  551,8 10 514,5  

 Inclusiv din fondul educație 

incluzivă 
32,4 32,4  

3 Cheltuieli pentru servicii 

comunale 
1 189,9 1 187,3  

4 Servicii 

informaţionale 
10,5 10,0 Wi-Fi, internet la biblioteca 

5 Cheltuieli pentru reparații 

curente 
67,2 67,2 Materiale de construcție 

67,2 mii lei 

6 Repapații acoperișului 350,0 338,0  

7 Renovarea blocului alimentar 30,0 30,0 Utilajul frigorifice, mobilă 

în sala  cantinei 

8 Cheltuieli pentru TIC 

28,0 24,9 Procurare 4 monitori , 2 

procesori și 1 TV pentru 

camera profesorului, 1 

procesor pentru biblioteca 

9 Renovarea mobilierului  
35,0 32,9 Mobila pentru camera 

profesorului și pentri 1 clas 

10 
Cheltuieli pentru limbii 

minorităților 

239,5 239,5 Salariul profesorilor de 

limbă, literatura și istoria 

ucraineană 

11 Susținerea tinerilor specialiști 25,9 25,9 2 teneri specialiști 

11 
Cheltuielii pentru materialelor 

pentru scopurilor didactice 
3,9 3,9 Procurarea catalogului 

12 Remunerarea elevilor 5,7 5,7 Cadouri, medalii, faneone 



Informația privind personalul,  

cheltuielile salariale state şi contingente 

 
Punctul 1. Pentru Liceul Teoretic ,,Petru Movilă” la începutul anului a fost aprobat 144 

unități, dar în conformitatea tarificația nouă și lista de statelor din 05.09.2018 a fost precizat 143 

unitații, inclusiv:  

-    personal de conducere – 5,5 unităţi; 

- personal de profil – 90 unităţi, dintre care: 

educator de sprijin  - 1 unități; 

personal pedagogic – 82 unităţi;  

- personal auxiliar şi de deservire – 47 unităţi. 

Numărul de unităţi pentru perioada de gestiune îndeplinită este 142 unităţi, fiind vacante 

2,4 unităţi pedagogice şi 0,25 unităţi de personal de deservire. 

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

cu 9 elevi.  În liceu îşi fac studiile 1019 elevi , dintre care: 

  cl. I-IV – 14 clase cu 407 elevi 

  cl. V-IX – 15 clase cu 432 elevi 

   cl.X-XII – 7 clase cu 180 elevi. 

Punctul 2. Cheltuielile efective în perioada de gestiune pentru salariu constituie         

8 425,09  mii lei, cu 1 043,5 mii lei mai mult faţă de anului precedent, acest fapt datorîndu-se 

majorării salariu de bază ale cadrelor didactice cu 11,0 % de la 01.09.2017 (HG nr.766 din 

28.09.2017) și cu 8 % de la 01.09.2018 (HG 878 din 05.09.2018), totodată majorarea salariului 

în sferă bugetară conform Legea nr. 270 din 23.11.2018. 

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

auxiliar și deservirea în sumă de  38,5 mii lei în luna februarie anul 2018 și pentru cadrei 

didactice în suma de 295,5 mii lei.  

Conform Decizie CMC nr. 3/7 din 18.06.2018 a fost acordat  ajutorul material pentru 

cadrei didactic în suma de 42,5 mii lei.  

Conform Decizie CMC nr. 3/8 din 18.06.2018 a fost acordat  compensație pentru circulație 

în transportul public urban pentru cadrei didactice în suma de 21,28 mii lei.  

Salariului reale în comparație cu perioada respectivă de raportare a anului 2015, 2016, 

2017 și 2018 prezentate în diagrama nr.2.  

Diagrama 2. Evoluţia salariului în Liceul Teoretic ,,Petru Movilă” în anii 2015-2018, mii lei  
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Salariului reale pe categorii de personal (funcții) în comparație cu perioada respectivă de 

raportare a anului precedent prezentate în diagrama nr.3.  

 

Diagrama nr. 3 Evoluţia salariului conform categoriilor de personal în Liceul Teoretic 

,,Petru Movilă” în anii 2017-2018 , mii lei 

 

 
 

Motivului creșterii salariului a fost descriere mai sus. 

 

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 activelor nefinanciare și financiare în liceului sa 

desfășurat în conformitate cu ordinul  nr.  102-Ab din 30.10.2018, în conformitate 

cu instrucțiunile Ministerului Finanțelor Ordinul nr. 60 din 29.05.12. Lipsurilor și 

surplusurilor nu s-au depistat. 

Punctul 2. 

Punctul 3.   

Punctul 4. 
 

 
  Director Liceului    Elena Bogoeva 

 

  Contabil șef     Antonina Moscva-Miniuc  

607,2 704

5833,9

6750,2

940,5 970,9

anul 2017 anul 2018

Conducere Personal de profil Personal auxiliar şi de deservire


