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Indicatorii de bază în formarea bugetului instituțiilor de 

învățământ primar și secundar, ciclul I și II 

Rețea școlară:
Fondatori :APL II

- 33 de instituții, inclusiv:

- 3 licee, 25 gimnazii, un Gimnaziu-Grădiniță, 

4 școli primare-grădiniță;

Două instituții de educație complementară:

-Centrul de Creație al Copiilor ;

-Școala de Sport Nisporeni.

Fondatori: APL I -27 IET

Sistemul  

educațional raional



Evoluția numărului de elevi pe trepte de școlaritate

Trepte de 

scolaritate

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Înv primar 2577 2523 2451 2370 2296 2197

Învățământ 

gimnazial

3516 3358 3261 3185 2983 2858

Învățământ 

liceal

606 611 562 594 577 559

Total: 6699 6492 6274 6149 5856 5614

Interpretarea datelor: 

În comparație cu anul școlar 2014/2015 în anul școlar curent a scăzut numărul

elevilor cu 1085 copii, adică 16,1% , pe când numărul instituțiilor a rămas

constant (33 ).

Problema identificată: creșterea numărului de instituții cu deficit bugetar ( școli

cu mai puțin de 91elevi ponderați) , creșterea numărului de instituții în care

posibilitățile de dezvoltare a bazei didactico-metodice sunt foarte reduse, bugetul

alocat acoperind doar remunerearea muncii.

Normativul valoric per elev (A)  în 2019  a fost 11.354 lei

Normativul valoric per instituție (B) în anul 2019 a fost  522.401 lei



Gradul de utilizare a spațiilor școlare

Instituţii  : nr de locuri conform  

proiectului 

Nr de elevi la 

01.09.2019 

% utilizare a 

spațiilor școlare 

Total: 33 instituții școlare 13.651 5614 41,1%

Gradul de utilizare a spațiului 

școlar este mai mare  doar în 

instituțiile:

IP Gimnaziul ”Ștefan  cel 

Mare” Nisporeni;

IP Liceul Teoretic ”Boris 

Cazacu” Nisporeni;

Grad  foarte redus de utilizare a spațiului școlar îl 

dețin instituțiile:

IP Gimnaziul Ciutești-17,8%

IP Gimnaziul Cristești-18,5%

IP Gimnaziul Vulcănești-21%

IP Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă” Ciorești-21,2%

IP Gimnaziul Seliște- 27%

IP Gimnaziul ”Grigore Vieru” Iurceni- 30,9%

IP Gimnaziul Bărboieni-28,4%

IP Gimnaziul Brătuleni-29,3%

Interpretarea datelor: 

Reducerea numărului de elevi intervine  cu impact negativ imediat asupra 

capacității de funcționare a instituțiilor, în primul rând prin dificultățile 

întâmpinate la întreținerea spațiilor școlare,  dar și prin incapacitatea de 

îmbunătățire a condițiilor de infrastructură.



În contextul Formulei de finanțare   

Numărul instituțiilor cu deficit bugetar și imposibilitate de 

acordare a componentei raionale  este în creștere
Instituții cu deficit bugetar Nr de copii ponderați în 2019 Nr de copii ponderați în 2020

IP Gimnaziul Bărboieni 80 84

IP Gimnaziul  Bolțun 86 91

IP Gimnaziul Bursuc 94 83

IP Gimnaziul  Călimănești 89 82

IP Gimnaziul Ciutești 95 78

IP Gimnaziul Cristești 74 74

IP Gimnaziul Vînători 78 73

IP Gimnaziul Vulcănești 56 52

IP Gimnaziul  Valea Trestieni 87 93

Scolile Primare-Grădiniță  au cuprins în total 72 elevi ponderați în 2019, 81 de  elevi ponderați în 2020



Totodată  menționăm:
Crește  numărului instituțiilor școlare afectate de deficit bugetar cu impact negativ 

în asigurarea procesului dezvoltativ al școlii , inclusiv la unele instituții,  ce dețin 

un număr mai mare de 91 elevi ponderați. 

Urmare analizei proiectelor de buget  pentru anul 2020 ,se formează un deficit în 

sumă de 3.785,3 mii lei  creat  la fondul de retribuire a muncii în școlile:

Unitatea de învăţământ 
Buget 

calculat total

Fondul de 

salarizare plus 

contribuții

Deficit la salariu

(mii lei)

Gimnaziul  Bărboieni 1866,2 1617,8 178,5

Gimnaziul  Bursuc 1824,9 1640,2 121,0

Gimnaziul  Ciuteşti 1621,6 2142,4 710,7

Gimnaziul  Cristeşti 1529,8 1415,0 658,7

Gimnaziul   „Gr. Vieru”, Iurceni 2396,5 2382,4 535,8

Gimnaziul  „Ion Creangă”, Soltăneşti 2468,2 2395,6 320,5

Gimnaziul  Vînători 1620,5 1651,4 651,8

Gimnaziul  Vulcăneşti 1082,9 1590,0 507,1

Şcoala primară-grădiniţă Cîrneşti 783,3 902,4 101,2

TOTAL 15. 193,9 15. 737,2 3.785,3



Generalizări în aspect comparativ:
În ÎNVĂȚĂMÂNT pentru anul 2019 au fost estimate cheltuieli în sumă de 

102.521,9 mii lei, ce constituie 70,7% din bugetul total al raional.

Pentru anul 2020 au fost estimate cheltuieli în sumă de 119.607,7 mii lei ,  în 

creștere cu 17.085,8 mii lei .

Anul 2019 anul   2020

Normativ valoric per elev 11.354 12.584 

Normativ valoric per instituție 522.401 679.095

Componenta raională (din 3%) 8.738,8 ( distribuite 

6.534,5)

10.265,4 (pt distribuire 

7.887,200)

FEI (2%) 1539,6 (câte 81 

mii lei)

1848,1(câte 97 mii 

lei)

Din componenta raională :alocat pentru 

transportarea elevilor

1.500 1.600

Din componenta raională :deservirea 

căminelor

704,3 778.200

În afara formulei : Alimentarea elevilor  (I-IV) 4.376,9 4.240.300 mii lei



Buget total al instituțiilor de învățământ primar, 

secundar, ciclul I și II (inclusiv alimentarea , FEI)

Tipuri de instituții 2019 2020

Licee

17.115 6

19.874 000

Gimnazii

61.674 4

73.248 800

Școli primare-grădiniță

3.680 4

5.297 500

Total:

82. 470 4

98.420 300

Componenta  raională 

7 887 200-pentru  distribuire

Componenta raională:  6.534,5 



Gestiune bugetară-2019

–Direcția Învățământ Tineret și Sport Nisporeni

În perioada de un an financiar entitatea a executat cheltuieli 

bugetare la nivel de 92,1% față de planul  aprobat
Nr.

d/o
Instituția Alocații 

precizate pe an

Executat la 

24.12.2019

Sold de alocații % executării

1. Aparatul DÎTS (incl.SPEM,cont.abilit) 1367,6 1319,3 - 48,3 96,5%

2. Examene 2019 47,3 47,3 - 100%

3. Concursuri, olimpiade 104,1 102,5 - 1,6 98,5%

4. SMCFPC 764,6 609,4 - 155,2 79,7%

5. SAP Nisporeni 764,7 651,8 - 112,9 85,2%

6. Secția Administrativ-Auxiliară 1583,9 1247,3 - 336,6 78,7%

Total : DITS Nisporeni 4.632,2 3977,6 - 654,6 85,9

7. Școala de sport Nisporeni 4117,3 4061,4 - 55,9 98,6%

8. Centrul de Creație a Copiilor 765,2 726,4 - 38,8 94,9%

TOTAL 9514,7 8765,4 749,3 92,1%

1. Tabăra de odihnă ”Codru” 1884,5 541,3 - 1343,2 28,7%

2. Alocații tinerilor specialiști 921,1 381,6 - 539,5 41,4%



Precizări:
Instituția Alocații 

precizate pe 

an

Executat la 

24.12.2019

Sold de alocații % executării

Tabăra de odihnă ”Codru” 1884,5 541,3 - 1343,2 28,7%

Alocații tinerilor specialiști 921,1 381,6 - 539,5 41,4%

Analiza nivelului de executare a bugetului pe Tabăra de odihnă ”Codru” este de 

28,7%. Neexecutarea surselor bugetare pe această instituție în sumă de 750,0 mii 

lei este cauzată de stoparea procesului de proiectare a noului edificiu.

În 2019 prin Agenția de Achiziții Publice s-au procurat 300 bilete în Tabăra de 

Odihnă ”Neptun”, în sumă de 330 mii lei (a fost ales agentul economic cu cel mai 

mare număr oferit de bilete .

Nivelul executării bugetuluui pentru ”alocațiile tinerilor specialiști” este de 41,4%.  Nu sunt 

valorificate surse financiare în sumă de 539,5 mii lei, fapt cauzat de: 

a) concediile de maternitate a pedagogilor, perioadă în care se sistează achitarea 

indemnizației unice;

b) Imposibilitatea prognozării prezenței tinerilor specialiști la locul de muncă, conform 

repartizării.



Proiect de decizie
Cu privire la gestiunea  financiară a instituțiilor de învățământ 

primar și secundar , nivelul I si II, precum și a subdiviziunilor  

din cadrul  DITS Nisporeni

În temeiul art 141 1/a din Codul Educației, conform punctului 24 din Hotărâriea Guvernului 

nr 404 din 16.06.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a 

acestuia , în scopul asigurării transparenței  decizionale , Consiliul Consultativ

Decide:

1. Se ia act de Raportul cu privire la gestiunea financiară a instituțiilor de învățământ primar și

secundar , nivelul I si II, precum și a subdiviziunilor din cadrul DITS Nisporeni;
2. Se responsabilizează directorii instituțiilor școlare să asigure transparența decizională referitoare la

gestiunea bugetului pe anul 2019, informând cadrele didactice și auxiliare, precum și comunitatea cu

referire la administrarea resurselor financiare, dar și despre executarea bugetului în anul 2019;

3. Se responsabilizează șefii de subdiviziuni din cadrul DITS a executa prognoze pertinente pe domeniul de

competență, asigurând corectitudinea gestionării bugetare;

4. Se atribuie responsabilitatea de monitorizarea administrării și valorificării bugetelor instituțiilor de

învățământ conducătorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II:

5. Se atribuie responsabilitatea de monitorizarea administrării și valorificării bugetelor subdiviziunilor

DITS dnei Apostu T.-economist, și dnei V. Fărîmă-contabil șef.

6. Responsabilitatea executării prezentei decizii mi-o asum.


