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 Finanțarea procesului de învățământ și de cercetare din cadrul 

Universității se realizează în contextul autonomiei universitare și 

se concretizează în dreptul gestionării tuturor resurselor financiare, 

aflate la dispoziție.  

 Autonomia financiară se bazează pe autonomia bugetară, respectiv 

pe libertatea de a proiecta și executa un buget propriu, care să 

asigure îndeplinirea obiectivelor strategice ale Universității.  

 



 Conform rezultatelor anului 2015, la bugetul Universității au fost 

acumulate venituri în suma totală de 21847,1 mii lei, gradul de 

realizare fiind circa 99%, comparativ cu prevederile anuale. Totodată 

cheltuielile au fost executate în volum de 21099,7 mii lei și au atins 

nivelul realizării de 91%.  

  Conform datelor raportului anual privind executarea bugetului, 

soldul disponibil format la situația din 31 decembrie 2015 în 

conturile mijloacelor proprii, a constituit 2252,5 mii lei, fapt care a 

permis la finele anului 2015, încheierea contractelor de investiții 

pentru  anii 2016-2017. 
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  Conform contractului de prestare a serviciilor educaționale 

pentru realizarea planului (Comenzii de stat) de pregătire a cadrelor 

de specialitate, USC a beneficiat de mijloace în mărime de 15267,5 

mii lei, care au fost valorificate totalmente. Cota surselor bugetare 

prevalează mijloacele proprii și constituie circa 70%. 
 

  Concomitent, din bugetul de stat au fost alocate mijloace cu 

destinație specială pentru plata indemnizațiilor studenților orfani în 

sumă de 135,4 mii lei și 137,7 mii lei membrilor CDSI desemnați de 

fondator. 



 În anul 2015 au fost acumulate venituri proprii în sumă de 6382,6 mii 

lei, sau la nivel de 100,1% față de sarcinile anuale stabilite – Tabelul 1, 

unde sunt sintetizate datele rezultate privind aspectul componentelor. 

Comparativ cu anul 2014, încasările au înregistrat o creștere de 760,1 

mii lei, dintre care 450,0 mii lei - achitarea Contractului Comodat cu 

Dunărea de Jos pentru 2 ani. În raport cu anul 2013 se observă o 

majorare de 524,3 mii lei.  

 Cheltuielile efectuate din sursele proprii reprezintă 6434,0 mii lei sau 

cu 160,4 mii lei mai puțin decât prevederile anuale. 



Evoluția veniturilor pe anii 2012–2015   

Indicatori  

2012 2013 2014 2015 
Devieri  faţă de anii   

executat  executat  executat  prevăzut  executat  Devieri  

Nivelul 

executării 

%  2013 2014 

A  1 2 3 4 5 6=5-4  7=5/4  8=5-2    9=5-3  

 Venituri, total  17860,7 19821,9 21117,4 21861,9 21841,7 -20,2 99,9 2019,8 724,3 

 Comanda de stat  12185,1 13713,1 14327,4 15267,5 15267,5 0,0 100,0 1554,4 940,1 

 Granturi /sponsorizări 144,3 250,5 1167,5 220,0 191,6 -28,4 87,1 -58,9 -975,9 

 Venituri proprii, provenite, 

inclusiv: 
5531,3 5858,3 5622,5 6374,4 6382,6 8,2 100,1 524,3 760,1 

 de la studiile cu taxă 3873,4 4071,8 4143,1 4512,0 3851,2 -660,8 85,4 -220,6 -291,9 

 din plata pentru  chirie în 

cămine  
621,9 607,9 606,8 575,0 574,5 -0,5 99,9 -33,4 -32,3 

 din darea în locațiune/  

arendă a bunurilor  
599,7 669,2 424,8 769,4 1208,7 439,3 157,1 539,5 783,9 

 din instruirea militară 330,4 343,2 357,8 330,0 360,0 30,0 109,1 16,8 2,2 

 din perfecționare /formare 

profesională continuă,  a  

cadrelor,  alte 

105,9 166,2 90,0 188,0 388,2 200,2 206,5 222,0 298,2 

Tabelul 1  

(mii lei) 

   



  În structura veniturilor proprii acumulate, cota preponderentă revine 

mijloacelor, obţinute de la studiile cu taxă – 60% (3851,2 mii lei), urmate de 

veniturile parvenite din darea în locațiune/arendă a bunurilor proprietate 

publică – 19% (1208,7 mii lei), din taxa de cazare – 9% (574,5 mii lei). 
 

  Examinarea detaliată a veniturilor provenite de la studiile cu taxă, constată 

că acumulările au avut o tendinţă de descreştere comparativ cu realizările 

anilor 2013 (Tabelul 2.) în mărime de 220,6 mii lei, anul 2014 cu 291,9 mii 

lei, motivul fiind micșorarea contingentului de studenți, inclusiv și transferul 

studenților de la studiile cu taxă pe locuri cu finanțare bugetară. 



 

 

 

Indicatori  

sintetici 

Executat 2015 
Realizat în comparaţie cu anul  

2013 2014 

2012 2013 2014 Prevăzut Executat 
Devieri, 

+/- 

Devieri, 

+/- 

Indicii de 

creştere, 

% 

Devieri, 

+/- 

Indicii de 

creştere, 

% 

A 1 2 3 4 5 6 7=5-2 8=(5-2)/2 9=5-3 10=(5-3)/3  

Venituri 3873,4 4071,8 4143,1 4512,0 3851,2 -660,8 -220,6 -5,4 -291,9 -7,0 

Numărul 

mediu  de 

studenţi la 

învăţământ cu 

frecvenţa la zi 

328 283 218 224 174 -50 -109 --38,8 -44 -20,5 

Numărul 

mediu de 

studenţi la 

învăţământ cu 

frecvenţa 

redusă 

424 606 730 735 747 12 141 23,3 17 2,3 

Mărimea taxei 

de studii 
6000-7500  6000-7500  6500-8000  6500-8000 6500-8000           

Tabelul 2 

 (mii lei) 

 

 Evoluția acumulării veniturilor din contul mijloacelor proprii la categoria Studii cu 

taxă în raport cu numărul de studenți se prezintă în tabelul ce urmează: 



 Astfel, evoluția anilor 2012-2015, atestă o descreștere a numărului mediu de 

studenţi la învățământ cu frecvenţa la zi - 2012 cu 154; 2013 cu 109; 2014 cu 

44 studenți. 

 Totodată, numărul de studenţi la învăţământ cu frecvenţa redusă, se află în 

creștere, comparativ cu anii precedenți: 2012 cu 323; 2013 cu 141; 2014 cu 17 

studenţi și este reprezentat în Diagrama 1. 
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  Potrivit bilanţului executării bugetului din contul mijloacelor 

proprii, datoriile debitoare la situaţia din 31 decembrie 2015,  

reflectate la partea de venituri au constituit 400,2 mii lei - suma 

neachitată de studenţi, dintre care 367,5 mii lei - datorii curente 

anului de studii 2015-2016, 32,7 mii lei datorii ce urmau sa fie 

achitate pentru anul de studii 2014-2015.  

  Actualmente, această datorie s-a redus și constituie 184,0 mii 

lei, dintre care 158,1 mii lei - datorie din semestrul I anului de 

studii curent, inclusiv 100,0 mii lei aparține studenților de la 

facultatea de Drept.  

 



 În aspectul descrierii cheltuielilor pe grupe funcţionale (Diagrama nr. 2), 

cota considerabilă de circa 90% (18562,7 mii lei) revine cheltuielilor pentru 

procesul de studii, urmate de cheltuielile pentru întreţinerea căminelor - 8% 

(1734,9 mii lei) raportate către suma totală a cheltuielilor. 

17715,3; 83% 

1447,9; 7% 

201,6; 1% 

1734,9; 8% 273,1; 1% 

Structura cheltuielilor potrivit clasificaţiei funcţionale 

Licența Master Centrul formare  Cămine Indemnizaţii 

Diagrama nr. 2 

* Sursa: Date selectate din Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 



 Din suma totală a cheltuielilor 30,5% (6434 mii lei) sunt reprezentate 

cheltuielile din sursele proprii ale bugetului universităţii, iar 69,5% 

(15267,5 mii lei) - comanda de stat (Tabelul 3). 
 

 Comparativ cu anul 2014, cheltuielile pentru unele articole au fost în 

creştere, precum cheltuieli salariale cu 1260,1 mii lei (13681,8 mii lei 

contra 12421,7 mii lei), respectiv, resurse termoenergetice şi apă cu 

68,5 mii lei (1314,4 mii lei contra 1245,9 mii lei). Cheltuielile 

capitale au scăzut cu 314,9 mii lei (921,5 mii lei contra 1236,4 mii 

lei).  



Structura cheltuielilor sub aspectul clasificaţiei economice în anul 2015 

Codul  
                                                                                     

Denumirea cheltuielilor    

               

TOTAL   

Surse   

 Ponderea, % 

Bugetare  Speciale  

 100 Cheltuieli total, inclusiv:   21099,7 14665,7 6434,0 100 

110   Cheltuieli salariale 13681,8 9159,9 4521,9 64,8 

120   Cheltuieli materiale 1848,8 1352,1 496,7 8,8 

130  Burse 3365,2 3365,2   15,9 

140  Deplasări în interes de serviciu   187,8   187,8 0,9 

150 Alte cheltuieli 1094,6 27,7 1066,9 5,2 

160 Procurarea mijloacelor fixe   181,3 60,8 120,5 0,9 

170  Reparații capitale   740,2 700,0 40,2 3,5 

Tabelul nr.3 
(mii lei) 

*Sursa: Raportul privind executarea bugetului pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2015 
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* Sursa: Date selectate din Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 

Diagrama nr. 3 

   Potrivit structurii cheltuielilor sub aspect economic ponderea majoră revine 

cheltuielilor salariale - 65%; burselor - 16%; mărfurilor şi serviciilor - 15%, 

urmate de cheltuielile pentru reparaţii capitale, procurări - 4%.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Salariul mediu lunar pe instituție constituie 3405 lei/unitate, crescând cu peste 328 

lei/unitate, comparativ cu anul 2014 (3077). Salariul mediu lunar acordat personalului 

profesoral-didactic a constituit 4725 lei/unitate, luându-se în calcul aspectul majorării 

acestuia cu 3% din 01 septembrie 2015. 

2010 2011 
2012 

2013 
2014 

2015 

9699,2 
10372,8 11193,0 11905,2 12426,7 13681,8 

15373,0 16503,3 17182,0 
20208,1 20680,9 21099,7 

Cheltuieli salariale Cheltuieli totale 

* Sursa: Date selectate din Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 

Evoluția cheltuielilor de personal în volumul total de cheltuieli    
Diagrama 4.  



 Reieşind din cheltuielile reale, efectuate în anul 2015, instruirea unui 

student (fără cheltuieli de cazare şi burse) a costat 13007 lei, dintre 

care cheltuielilor de personal revin 11348 lei. Taxele de studii 

aprobate variază în dependență de specialitate (6500-8000 lei). După 

cum observăm, taxele sunt mult mai mici faţă de costurile reale.  

 Costul mediu anual de întreţinere a unei persoane cazate în cămin 

este calculat în mărime de 7120 lei (cheltuielile efective constituind 

1815,6 mii lei, numărul mediu de persoane cazate - 255) sau cu 684 

lei mai mult, comparativ cu anul 2014 (costul mediu - 6436 lei, 

numărul mediu de persoane cazate - 260).  



 Pentru asigurarea procesului metodico-didactic şi informaţional pentru bibliotecă 

au fost alocate 111,2 mii lei, depășind nivelul anului precedent cu 40,0 mii lei. 

Din suma menționată 22,4 mii lei s-au utilizat pentru completarea fondului de 

cărți cu literatură pentru facultatea de Drept și Administrația Publică și 44,9 mii 

lei  pentru abonarea la ediții periodice, bazele de date EBSCO. Au fost editate 

lucrări didactice și științifice în sumă de 43,9 mii lei. 

 Donaţii de carte s-au înregistrat în număr de 1008 exemplare în sumă de 38,9 mii 

lei, dintre care prin intermediul ICS Educațional Centre SRL - 18, 7 mii lei.   

 Pentru susținerea materială a studiilor doctorale pentru angajații universității au 

fost transferate 52,8 mii lei. 



 În scopul îmbunătăţirii condiţiilor tehnico-materiale pentru procesul de 

studii au fost valorificate cheltuieli în sumă de 167,6 mii lei, inclusiv: 

  - 5 calculatoare, server în sumă de 60,4 mii lei; 

  - dulapuri, mese, scaune pentru facultatea de Economie, Inginerie si 

Științe Aplicate în sumă de 28,1 mii lei. 
 

Mijloacele destinate pentru următoarele achiziţionări sunt provenite 

din Contractul Comodat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi: 

 - au continuat lucrările întru realizarea programului de asigurare a 

funcționării laboratorului de chimie și microbiologie, procurându-se 

microcentrala, termostat în sumă de 36,8 mii lei;  

   - pentru detectarea eficientă a plagiatului, cu configurare de detecție 

pentru texte în limba română a fost procurată programa Antiplagiat  în 

sumă de 42,3 mii lei. 



  În urma implementării proiectelor finanțate din surse externe 

Universitatea a beneficiat de: 

 - 21 calculatoare, tablă interactivă cu proiector OPTOMA în sumă de 

240,0 mii lei, în scopul implementării proiectului “Clase interactive” de 

către Ambasada Republicii Coreea; 

 - 2 calculatoare, notebook, multifuncțional, multimedia proiector, 15 

caști și 15 videocamere în sumă de 91,9 mii lei, din cadrul proiectului 

INOTLES. 

  Pentru practica de specialitate a cursanţilor Catedrei Militare au fost 

utilizate mijloace băneşti în sumă de 42,6 mii lei. La fel, pentru practica 

studenţilor de la specialităţile Turism şi Istorie au fost suportate 

cheltuieli în mărime, respectiv, de 5,5 şi 11,8 mii lei. 

 

 



 Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate și amenajarea 

birourilor contabilității, serviciului resurse umane, serviciului de 

evidență documentare a procesului de studiu și CDSI, au fost 

procurate din mijloacele proprii dulapuri, mese, scaune, jaluzele, 

safeuri metalice în sumă de 165,0 mii lei. 
 

 S-a procurat corector electric pentru determinarea volumului de 

gaze în cazangeria pe str. Independenței 1 în sumă de 6,0 mii lei. 
 

 Lucrările de reparaţii curente în blocurile de studii și cămine au 

constituit 364,5 mii lei.  

 

 



 Conform art. 104, lit. e) „dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţieiˮ din Codul 

Educației, CDSI a aprobat volumul investițiilor care a fost contractat  la finele anului de 

raportare: 

     - 690,0 mii lei, contribuţia universității (25%), destinate finanţării lucrărilor de 

termoizolare a acoperișului și pereților exteriori la blocul de studii nr.1 din suma totală a 

contractului - 2757,5 mii lei, oferite de Fondul pentru Eficienţă Energetică aferente 

implementării Proiectului, ce urmează a fi îndeplinite în anul 2016; 

           - 1435,8 mii lei, destinate lucrărilor de reparații și amenajare a holurilor și scării centrale 

în blocul de studii nr. 1 - pentru deschiderea Internet-Cafe. Amenajarea cu mobilier și 

tehnică de calcul va fi efectuată de Compania ORANGE Moldova, cu titlu gratuit, în sumă 

de 800,0 mii lei, conform condițiilor stipulate în contract, cu reeșalonarea îndeplinirii 

lucrărilor până în 2017; 

     - 429,9 mii lei pentru achiziționarea de mobilier, utilaje și aparate pentru laboratorul de 

tehnologii alimentare; 

     - achiziționarea tehnicii de calcul în sumă de 200,8 mii lei în cadrul proiectului EANET. 

 

 



 

 Planificarea şi utilizarea veniturilor și cheltuielilor (de  bază  cît  şi  

a  celor  proprii) a  fost efectuată legal şi regulamentar în condițiile 

realizării unei finanțări eficiente la nivel instituțional, potrivit 

criteriilor stabilite de către CDSI, Senatul Universității și în deplină 

concordanță cu cerințele impuse de ME.  

 

 


