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Nota narativă 

la raportul privind executarea bugetului Direcţiei Educaţie 

Tineret şi Sport sectorul Ciocana pe anul 2020 

I. Descrierea generală a executării bugetului DETS sectorul 

Ciocana 

1)  Venituri  

a)Venituri aprobate și modificările indicatorilor aprobați inițial, cauzele 

modificării acestora  

 
Pentru întreţinerea instituţiilor de învăţământ preuniversitar,instituţiilor preşcolare şi 

extraşcolare, desfăşurarea acţiunilor în domeniul învăţământului pentru Direcţia Educaţie 

Tineret şi Sport s.Ciocana pe anul 2020 au fost aprobate venituri în sumă de 10 415 300,00 lei, 

dintre care venituri proprii de la prestarea serviciilor cu plată 9 874 600,00lei şi pentru 

locaţiunea bunurilor patrimoniului public  540 700,00  lei.Modificări la indicatorii aprobați nu 

au fost efectuate 

b)Nivelul executării planului precizat a veniturilor pe anul 2020 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat pe 

an 

Executat 

anul curent 

Executat 

faţă de 

precizat 

în % 

Încasări de la 

prestarea serviciilor 

cu plată 

142310 9 874 600,0 
9 874 600,00 

 
4 572 880,30 46% 

Plata pentru 

locaţiunea bunurilor 

patrimoniului public 

142320 540 700,0 540 700,0 
363 358,97 

 
67 % 

Finanţare de la 

buget 
149800 191459800,00 192974900,00 

171963733,74 

 
89 % 

 

- Nivelul executării veniturilor planului precizat a  anului 2020  este la nivel de 86%.  

- Nivelul executării planului de venituri față de perioada respectivă a anului precedent 

este de 91%. 

- Devierea  nivelului executării veniturilor în raport cu planul precizat și față de 

perioada respective a anului precedent a fost cauzată de situatia pandemiologică COVID – 19. 

2)Cheltuieli: 

a) – Cheltuieli aprobate pe anul 2020 și modificările indicatorilor aprobați inițial, cauzele 

modificării acestora. 

 Cheltuielile pe anul 2020 au fost aprobate în sumă de 201 875 100,00 lei,  planul 

precizat a constituit 203 390 200,00 lei, inclusiv: 

- educația timpurie – 97 1927 00,00 lei 

- învățământ liceal – 17470200,00 lei 
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- învățământ gimnazial – 5 447 200,00 lei 

- învățământ primar – 24 127 000,00 lei 

- contabilitatea centralizată și cabinetul metodic – 5 419 200,00 lei 

- aparat  - 381 600,00 lei            

Pe parcursul anului   2020 la bugetul aprobat în sumă de 201 875 100,00 lei și au fost 

alocate suplimentar mijloace financiare în sumă de 4 948 400,00 lei.  

b) - Nivelul executării planului precizat a cheltuielilor pe anul  2020: 

Executarea bugetului pentru anul 2020 în sumă de 176 881 321,08 lei față de planul 

precizat 203 este la un nivel în mediu de 87%. În raport cu alocațiile prevăzute în buget față de 

perioada respectivă a anului precedent – la nivel de 91 %. 

c)programe cu support bugetar sectorial nu au fost 

d)transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat nu au fost 

e)finanțare din fondul de rezervă si fondul de intervenție a Guvernului nu a fost 

f)măsurile întreprinse întru optimizarea cheltuielilor pe ramuri 

Întru optimizarea cheltuielilor pe ramuri au fost efectuate modificări de rigoare de la 

economiile formate în perioada pandemiei la alimentație și resursele termoenergetice,apă și 

canalizare la compartimentele,unde era necesar de finanțare adăugător la planurile aprobate. 

g)executarea subsidiilor 

DETS s.Ciocana nu i-au fost acordate subsidii din buget  

3) Executarea mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe. 

Proiecte finantate din surse externe nu au fost. 

        4)Analiza cheltuielilor efective pentru alimentaţie, medicamente, inventar moale, obiecte 

de igienă, utilag tehnologic. 

              Pe parcursul perioadei  ianuarie – decembrie 2020 instituţiile de educație timpurie din 

subordinea DETS s.Ciocana au fost achiziţionate şi luate la evidenţă conform facturilor fiscale 

produse alimentare în sumă de 12412699.26 lei , dintre care : ouă în sumă de 151199.7 lei ; 

produse lactate în sumă de 1868640.37 lei ; carne în sumă de 1599156.49 lei ; pește în sumă de 

576149.55 lei ; crupe în sumă de 116688.67 lei ; bacanie în sumă de 544548.7 lei ; legume în 

sumă de 1032225.99 lei ; fructe în sumă de 592345.14 lei ; sucuri în asortiment în sumă de 

135885.6 lei, cadouri de Crăciun Nefis în sumă de 137500,00 lei.Agenţii economici  au livrat  tot 

asortimentul de produse alimentare în toate instituţiile preşcolare din s.Ciocana pe perioada 

ianuarie – decembrie  anul 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        La începutul anului 2020 cu referire la recepţionarea produselor alimentare şi 

responsabilizarea angajaţilor instituţiilor, cât şi a agenţilor economici, în vederea recepţionării 

unor produse de calitate bună, , a fost emis ordinul nr. *38*-ab din 14,04,2020 ”Cu privire la 

implementarea Instructiunii privind organizarea alimentatiei in  instituţiile de învăţământ 

general si recomandarilor pentru un regim alimentar sanătos subordonate DETS s.Ciocana”, 

care a fost adus la cunoştinţă contra semnătură tuturor managerilor instituţiilor din subordine, 

directorii se obligă să ţină la control strict recepţionarea produselor alimentare livrate de la 

agenţii economici contractaţi de către DETS s.Ciocana în baza certificatelor stipulate în fişa de 

date de achiziţii în ce priveşte verificarea calităţii, cantităţii şi a termenului de valabilitate. 

          Totodată, procesul alimentar în instituţiile preşcolare din sector este un obiectiv 

primordial al activităţii DETS s.Ciocana, ce în permanenţă se monitorizează şi se întreprind 

diverse măsuri operative de lucru şi control în vederea înbunătăţirei acestuia.       

          Pe parcursul perioadei ianuarie – decembrie 2020 au fost înregistrate cheltuieli de 

produse alimentare conform „meniului-comanda de eliberare a produselor alimentare” în  sumă 

de 12597613.29 lei , dintre care decontarea produselor alimentare în sumă de 12147774,44 lei, 
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donație au fost repartizate la 438 de copii din familii social-vulnerabile în sumă de 134168,34 

lei și nimicirea  produselor cu termen de valabilitate expirat în suma de 160643,25 lei ,cadouri 

in sumă de 137500,00 lei, cadouri pentru copiii învingători a concursurilor de la centrul de 

creatie în sumă de 17476.82 lei. 

            Alimentaţia copiilor în instituţiile de educaţie timpurie din s.Ciocana se organizează în 

temeiul Legii nr.10 din 03.02.2009 privind supravegerea de stat  a sănătății publice,HG nr.722 

din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și 

elevilor, respectînd prevederile ordinului  DGETS mun.Chişinău  nr.13 din 09.01.2020 „Cu 

privire la organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor din instituţiile de învăţămînt primar şi 

secundar general din municipiul Chişinău pentru perioada ianuarie - mai 2020” 

         Pe parcursul perioadei ianuarie – decembrie 2020,pentu alimentația elevilor în școli au 

fost transferate sume banesti de 3075160,55lei. 

          În baza Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.6/4 din 26.11.2019 „Cu privire la 

aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul 2020” :   

           * creşe-grădiniţe pentru copii cu vîrsta de pînă la 7 ani (12-24 ore) - 31,65 lei (surse de 

la bugetul de stat - 19,10 lei (sursa „NV”), mijloace prevăzute din bugetul municipal - 3,00 lei 

(sursa  „O”), resurse colectate de la părinţi - 9,55 lei); 

           * elevii claselor I-IV asiguraţi cu dejun cald - 13,65 lei (surse din bugetul de stat - 10,80 

lei (sursa „NV”),  mijloace  prevăzute din bugetul municipal - 2,85 lei (sursa  „O”)); 

           * elevii claselor V-IX care provin din familii social-defavorizate asiguraţi cu dejun cald - 

13,65 lei ((sursa „O”), mijloace prevăzute din bugetul municipal  ); 

           * elevii grupelor cu program prelungit 20 la sută din numărul total de elevi ai grupelor 

cu program prelungit - 23,00 lei, (10,80 lei (sursa „NV”), surse din bugetul de stat, 12,20 lei 

(sursa  „O”),  mijloace prevăzute din bugetul municipal ). 

         Aprovizionarea cu produse alimentare pentru organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor 

din   instituţiile preuniversitare se efectuază de ÎSAP „Adolescenţa”, în baza contractelor Nr.04 

din 03.01.2020 și Nr.21 din 31.01.2020 semnate şi înregistrate de Agenţia Achiziţii Publice.  

Organizarea alimentaţiei copiilor se efectuează în urma Licitaţiei Publice nr.21013475 din 

26.12.2019 pentru achiziționarea produselor alimentare instituțiilor prescolare subordonate 

DETS sectorul Ciocana  pentru prima jumătate de a anului 2020, în baza caruia au fost 

incheiate contractate de achiziționarea produselor alimentare cu 13 agenţi economici şi livrate 

instituţiilor de educaţie timpurie din sectorul Ciocana. 

În baza Deciziei nr.1 din 18.03.2020 punctul 1. situsției epidemiologice a infecției COVID-19 

din Republica Moldova „Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de 

învățămînt”, au fost incheiate acorduri adiționale la contracte cu 8 agenți economici cu mărirea 

termenului de livrare pînă la 31.12.2020.    

        Pe parcursul perioadei de raportare  s-a efectuat pregătirea documentelor pentru casarea 

mijloacelor fixe, dar din cauza pandemiei procedura de casare se prelungește pe perioadă mai 

îndelugată. 

       Valoarea totală a materialelor  la 31.12.2020  procurate pentru necesităţile instituţiilor  în 

sumă de  6328855,83  lei, şi anume  :     

 -  Combustibil în sumă de 55287,04 lei 

 -  Piese de schimb în sumă de 33203,23 lei 

-  Medicamente și materiale sanitare în sumă de 345 593,01 lei 

 -  Materiale de uz gospodăresc  în sumă de 1 671 434,45 lei    

 -  Materiale de construcţie în sumă de 816 791, 26 lei 

-  Materiale didactice în sumă de 5156,20 lei    
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- Accesorii de pat, îmbrăcăminte în sumă de 1 218 703,80 lei                                                                                        

 -  Alte materiale în sumă de 2 182 686,84 lei 

            În timpul pandemiei s-a pus accentul pe procurarea produselor de dezinfectare  în sumă 

de 259222,00  lei,  viziere pentru angajați în sumă de 4918,38 lei, termometre digitale în sumă 

de 81604,00 lei, termometre non-contact în sumă de 315850 lei,  cratiță de inox pentru 

dezinfectarea veselei în sumă de 389300,00 lei, dozator pentru săpun lichid în sumă de 10710,00 

lei, dispenser automat pentru dezinfecția mâinilor în sumă de 50700,00 lei, uscător de mâini în 

sumă de 57364,00 lei, covorașe dezinfectante pentru încălțăminte în sumă de 120400,00 lei. 

În acelaşi timp au fost trecute la pierderi pentru necesităţile instituţiilor materiale în suma de 

2890278,24 lei.   

      totodata   au   fost    întrari   gratuite  de  mijloace  fixe   în  sumă   de  160382,19   lei  , 

donație (tehnica de calculă) în sumă de 213934,80 lei şi  materiale  în  sumă  de   722311,54 lei:  

- Mobilier în sumă de 128584,19  lei 

- Inventar moale  în sumă de 14800,00 lei    

- Tehnică de calcul în sumă de 26798,00 lei 

- Jaluzele în sumă de 7135,75 lei 

- Sistema muzicală  în sumă de 5000,00 lei 

- Materiale de construcție  în sumă de 542,70  lei 

- Veselă în sumă de 17187,82 lei 

- Inventar sportiv în sumă de 1902,00 lei 

- Literatura în sumă de 3359,66 lei 

- Material didactic  în sumă de 7450,30 lei 

- Mărfuri de uz casnic în sumă de 5709,67 lei 

- Echipament de uz casnic în sumă de 8482,95 lei 

- Alte materiale în sumă de 28579,00 lei 

 

5) Analiza executării cheltuielilor capitale.  

Pentru anul 2020 la capitolul reparații capitale  au fost aprobate surse financiare  in suma de 

5 195 200.00 lei inclusiv: 

- De la bugetul municipal  suma 4 256 000.00 lei 

- Din sursa NV conform formulei pe institutii  suma 738 700.00 lei 

Planul precizat a constituit 7 474 600.00 lei pentru reparația capitală a clădirilor și 

294 100,00 lei pentru reparația capitalăaconstrucțiilor special(a pavilioanelor de joacă). 

Dintre care la  data de 31.12.2020 sunt executate alocatii in sumă de 

  6 871 297,76 la reparația capital a clădirilor și 294 078,08 la reparația pavilioanelor. 

Datorii la data de 31.12.2020 nu sunt. 

 

6) Analiza soldurilor  mijloacelor băneşti la finele perioadei de raportare comparativ cu anul 

precedent. 

Mijloacele banesti la 31.12.2020  au constituit 18 651,93 lei.Comparativ cu anul precedent suma 

este mai mică cu 837 425,38lei. Acest fapt denota executarea corectă și deplină a mijloacelor 

banesti. 

II.Descrierea informaţiei din bilanţul contabil 
 

Bilanţul DETS sectorul Ciocana finanţat de la buget constă din următoarele componente: active 

și pasive. 

Activul bilanţului coincide cu pasivul şi constituie   118 336 986,60  lei. 
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 1) Descrierea existenţei şi circulaţiei mijloacelor fixe,a materialelor şi a valorilor materiale 

primite cu titlu de ajutor umanitar.. 

          Mijloace fixe primite cu titlu de ajutor umanitar au fost înregistrate în sumă de  

   213 934,80 lei,formând soldul la sfâșitul perioadei de gestiune  de 209 124,57 lei.Primit cu 

titlu gratuit în sumă de 160 382,19 lei, surplusuri în sumă de 7 410,00 lei, donație (tehnica de 

calculă) în sumă de 213934,80 lei . 

           Materiale primite cu titlu de ajutor umanitar au fost înregistrate la contul 336 în sumă de 

630 521,00 lei și casate în sumă de 61 399,55 lei,formând soldul  la 31.12. 2021 de 569 121,80 

lei. 

a) Majorări și micșorări 

Compartimentul „Mijloace fixe” cuprinde urmatoarele conturi:  311, 312, 313, 314, 315, 

316, 317, 318. Valoarea mijloacelor fixe la situaţia din 31.12.2020 total a constituit 249 

365 804,70 lei, comparativ cu datele de la începutul anului suma   s-a   majorat   cu  10 

227 418,56 lei.  Procurat  pe  perioada  de  gestiune  în sumă de 3 454 562,84 lei. 

Executat reparaţii capitale în sumă de 6 486 463,96 lei.  

Compartimentul „Stocuri de materiale circulante” cuprinde urmatoarele conturi:  331, 

332, 333, 334, 335, 336, 337, 338. Valoarea materialelor la situaţia din 31.12.2020 total 

a constituit 14 505 016,26 lei, comparativ cu datele de la începutul anului suma   s-a   

majorat   cu  4 002 567,62 lei.  Procurat  în  perioada  de  gestiune  în sumă de 

18 755 219,75lei  și casat în sumă de 15 326 597,84 lei. 

    b)Gradul de executare a investițiilor capitale 

    Executat reparaţii capitale în sumă de 6 871 297,76 lei față de planul precizat 

 7 474 600,00 lei  la nivel de 91%. 

2)Descrierea flixului mijloacelor bănești 

Intrările mijloacelor bănești au constituit 4 936 239,27 lei din venituri acumulate și     

171 963 733,74 finamțare de la buget.Ieșirile –  176 881 321,08 lei, formind soldul mijloacelor 

bănești la sfirșitul perioadei de gestiune de 18 651,93 lei. De asemenea, pe cont este înregistrată 

suma de 7 147,50 lei,care reprezintă garanția bancară. a agentului economic SRL,,Bujor – 

Trans,, depusă la 31.12.2020 pentru contractul anului 2021 pentru produse alimentare. 

3)Informații privind veniturile și cheltuielile bugetare, rezultatul anului curent 

Veniturile anului 2020 constituie 177 883 550,09 lei și cheltuielile - 174 172 025,04 lei, formînd 

rezultatul financiar anual de 3 711 525,05 lei. 

4)Credite bugetare acordate și rambursate 

DETS s.Ciocana nu a primit și nu a acordat credite bugetare. 

5)Împrumuturi bugetare acordate și rambursate 

DETS s.Ciocana nu a primit și nu a rambursat împrumuturi bugetare. 

6) Informatii privind imprumuturile de la instituțiile financiare și nefinanciare, inclusiv din 

anii precedenți. 

DETS s.Ciocana nu a primit și nu a rambursat imprumuturi de la instituțiile financiare și 

nefinanciare, inclusiv din anii precedenți. 

7)Informații privind neajunsurile, delapidările și măsurile intreprinse 

 Datoriile privind lipsurile și delapidările de valori materiale la începutul anului au constituit 

18 357,65 lei.Pe parcursul anului au fost sustrase bunuri materiale din IET nr.130 în sumă 

totală de 3819,90 (televizor în sumă de 2999,90 lei și termometre în sumă de 820,00 lei).Au fost 

încasate de la persoanele culpabile suma de 1550,00 lei pentru camera de supraveghere video 

furată din școala primară nr.83. Soldul de datorii la sfârșitul anului este de 20 627,55 lei și 

toate dosarele se află la organele de anchetă. 
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8)Informații privind mijloacele temporar intrate in posesia DETS s.Ciocana 

        La 1.10.2020 mijloacele temporar intrate in posesia DETS s.Ciocana constituie 

 7 247,50 lei, și se formează de la garanția bancară pentru buna executare a contractului anului 

2021 pentru produse alimentare a agentului economic SRL,,Bujor – Trans,, depusă la 

31.12.2020.  

9)Descrierea contului 723,,Corectarea rezultatelor anilor precedenți ale instituțiilor bugetare 

723000  -8662,50 lei         -   contor de apa procurat din ECO 311, e      necesar de luat la 

evidenta la ECO 314        

723000- 3962,50 lei        -   + 8662.50 lei – contor de apa IET nr.155 

                                                       -  1200.00 lei -   ecran Școala pr.nr.82 

                                                       -  3500,00 lei – ecran LT ”P.Zadnipru”    

723000-  4700,00 lei        -   ecran procurat din ECO 314 e necesar de luat la ECO 316        

 723000- 400,00 lei         -   din ECO 338 -3380,00 lei        -  materialele procurate gresit (ECO 

336-400.00 lei, ECO 339-2980.00 lei)        

723000 - 2980,00 lei        -   din ECO 338 

723000 -  49,90 lei        -   Certificat contabil    ( fierul de călcat procurat în anul 2019 , a fost 

calculat uzura în sumă de 49,90 lei, în anul 2020 obiectul dat s-a defectat, agentul economic a 

schimbat fierul de călcat, deoarece era valabilă garanția ) 

TOTAL  -   49,90 lei 

10)Descifrarea subconturilor extrabilanțiere 

Contul 8221 “ Active luate în arendă”   - 2 232 333,03 lei  ( manuale, sistema de supraveghere). 

   Contul 8223 “ Formulare cu regim special” – 581,02 lei (facturi de expeditie,  delegatie, foi 

de parcurs). 

   Contul 822710“ Creante privind lipsuri si delapidarile de mijloace banesti si valori materiale 

aflate in organelle de ancheta ” –20 627,55 lei  ( lipsuri si delapidari de valori materiale 

transmise in organele de ancheta). 

Contul 822420,,Creanțe compromise decontate,, -3896,96 lei . 

Creanța cu termen de achitare expirat acumulată de către SC „Golbir-Auto” SRL pentru 

perioada 29.10.2011 – 21.03.2012 în mărime de 3 896,96 lei, s-a format în legătură cu 

neachitarea plăților pentru chiria încăperii nelocative, conform contractului nr. 4/09/013 din 

15.09.2009. De menționat că, în baza cererii înaintate, de către Judecătoria Ciocana, pe data de 

25 iunie 2012, a fost emisă Hotărâre prin care s-a impus încasarea datoriei de la SC „Golbir-

Auto” SRL și rezilierea contractului de locațiune.  La data de 25.07.2019 DETS s. Ciocana s-a 

adresat la Judecătoria Chișinău sediul Ciocana cu o rugămintea de a prezenta informația 

actuală privind SC "Golbir Auto" SRL, dosarul nr. 2e-544/12, Hotărâre Judecătoriei s. Ciocana 

din 25.06.2012 privind încasarea datoriei, penalități de întârziere, rezilierea contractului de 

locațiune și evacuarea pârâtului. Judecătoria Chișinău sediul Ciocana a prezentat aceleași 

informații și documente pe care le deținem (dosarul nr. 2e-544/12, Hotărâre Judecătoriei s. 

Ciocana din 25.06.2012). 

 

III.Descrierea creanţelor şi datoriilor. 

   1)  Descrierea şi explicarea cauzelor admiterii creanţelor şi datoriilor și a măsurilor 

intreprinse intru lichidarea acestora în comparație cu 01.01.2020. 

Creanța cu termen de achitare expirat acumulată de către SC „Golbir-Auto” SRL pentru 

perioada 29.10.2011 – 21.03.2012 în mărime de 3 896,96 lei, s-a format în legătură cu 

neachitarea plăților pentru chiria încăperii nelocative, conform contractului nr. 4/09/013 din 

15.09.2009. De menționat că, în baza cererii înaintate, de către Judecătoria Ciocana, pe data de 
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25 iunie 2012, a fost emisă Hotărâre prin care s-a impus încasarea datoriei de la SC „Golbir-

Auto” SRL și rezilierea contractului de locațiune.   

La data de 19.04.2019 a fost scrisă o reclamație cu privire la întârzierea executării 

obligațiilor de plată conform contractul de locațiune nr. 4/09/013 din 15.09.2009 la D-nul 

Maxim Biricevschii, directorul SC "Golbir Auto" SRL. Nici un răspuns nu a fost primit.     

La data de 31.05.2019 DETS s. Ciocana s-a adresat la DGERRP pentru obținerea 

informației privind încasarea datoriei. DGERRP a prezentat aceeași informație și aceleași 

documente pe care le deținem (dosarul nr. 2e-544/12, Hotărâre Judecătoriei s. Ciocana din 

25.06.2012).      

La data de 25.07.2019 DETS s. Ciocana s-a adresat la Judecătoria Chișinău sediul 

Ciocana cu o rugămintea de a prezenta informația actuală privind SC "Golbir Auto" SRL, 

dosarul nr. 2e-544/12, Hotărâre Judecătoriei s. Ciocana din 25.06.2012 privind încasarea 

datoriei, penalități de întârziere, rezilierea contractului de locațiune și evacuarea pârâtului. 

Judecătoria Chișinău sediul Ciocana a prezentat aceleași informații și documente pe care le 

deținem (dosarul nr. 2e-544/12, Hotărâre Judecătoriei s. Ciocana din 25.06.2012).Creanța dată 

a fost înregistrată la contul extrabilanțier 822420 ,,Creanțe compromise decontate,,. 

2) Descifrarea creanțelor și datoriilor 

La data de 31.12.2020 datorii cu termen de achitare expirat nu sunt înregistrate, dar sunt 

datorii curente în suma totală de 12 222 515.80 lei, din care 10 113 054,85 lei sunt datorii 

salariale, care sunt achitate în luna ianuarie 2021 și 977 489,39 sunt datorii la plata 

părintească. 

La secţiunea cheltuieli pentru servicii comunale s-au format datorii numai la energie 

termică în sumă de 607 072,86 lei. 

Datorii pentru prestarea servicii de telecomunicații – 163,42 lei. 

Datorii pentru prestarea servicii de locațiune – 67 668,14 lei. 

Datorii pentru procurarea combustibilului – 4 678,65 lei.  

Datorii pentru procurarea produselor alimentare – 348 852,08 lei. 

Datorii pentru procurareaaltor materiale – 5 718,24 

      Toate datoriile curente față de furnizori  s-au format în urma prezentării facturilor 

pentru decembrie 2020 la sfîrşitul lunii sau în  luna ianuarie 2021. La momentul prezentării 

dării de seamă sunt achitate. 

 Datoriile la 31.12.2021 formate din aprovizionarea produselor alimentare în instituții s-

au format conform facturilor fiscale  de la data de 28.12.2020 pina la 31.12.2020 în sumă de 

348 852,08 lei, când programa de finanțare era deja închisă.Aceste datorii  la momentul 

prezentării dării de seamă au fost achitate. 

V.Descrierea performanţei pe programe/ subprograme şi pe contingente 

Conform situaţiei  la data de  01 ianuarie  2021  funcţionează 29 de instituţii de 

învăţământ inclusiv: 

• instituţii  de educaţie timpurie – 18 

• şcoli primare – 3 

• gimnazii – 1 

• licee – 2 

• instituţiile şi măsurile privind lucrul extraşcolar cu copii – 1 

• cabinetul metodic – 1 

• contabilităţile centralizate – 1  

• serviciile de deservire administrativă centralizată – 1  

• autorităţile executive ale administraţiei publice locale – 1  
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Informația privind personalul,cheltuielilor salariale,alți indicatori relevanți 

1) Evoluţia personalului şi a contingentului la total pe fiecare instituţie. 

Instituţiile de educaţie timpurie 

Conform situaţiei  la 01 ianuarie 2021 funcţionează  18 de grădiniţe cu 229 grupe. 

Contingentul de copii în grădiniţe constituie 5370. 

Completarea grupelor în mediu în grădiniţe constituie 23 copii, inclusiv:  

- în grupele de creşă – 23 copii 

- în grupele de grădiniţă – 25 copii  

Şcoli primare 

La sfârşitul perioadei de gestiune numărul de şcoli primare a constituit  3  cu 60 clase în 

mediu şi 1748 de elevi. Completarea claselor constituie 29 de elevi.  

Gimnazii 

 La sfârşitul perioadei de gestiune numărul instituţiilor constituie 1, cu 23 clase în 

mediu şi 406 de elevi. Numărul mediu real de elevi în clasă este de 18 inclusiv pe grupele de 

clase: I-IV – 160 elevi, V-IX – 246 elevi.  

 Licee 

La sfârşitul perioadei de gestiune numărul instituţiilor constituie  2. Numărul de clase în 

mediu constituie 52 şi 1331 de elevi. Numărul mediu real de elevi în clasă este de 26 inclusiv pe 

gr de clase: I - IV – 260, elevi, V-IX – 822 elevi, X-XII –249 elevi.  

Alte instituţii de învăţămînt 

 La sfîrşitul perioadei de gestiune funcţionau 1 instituţii extraşcolare cu un număr de 

cercuri de 80 în care frecventează 1090 copii. 

             2)  Analiza cheltuielilor salariale şi a salariului mediu pe categorii de personal. 

Instituţii preşcolare 

Salariul mediu lunar al angajaţilor din instituţiile preşcolare constituie -   4371,0 lei, 

inclusiv: personal de conducere – 8878,0  lei; personal pedagogic  - 6617,0 lei, personal cu 

funcţii de specialitate – 3218,0 lei,  personal  cu funcţii complexe – 2136,0  lei  

Şcoli primare  

Salariu mediu lunar al unui lucrător din şcolile primare este de 57799,0 lei, inclusiv: 

personal de conducere – 9855,0  lei; personal pedagogic  - 7410,0 lei, personal cu funcţii de 

specialitate – 4997,0 lei,  personal  cu funcţii complexe – 2208,0  lei. 

Gimnazii 

 Salariul mediu lunar al unui angajat constituie – 5658,0 lei, inclusiv salariul 

personalul de conducere – 9748,0 lei, personalul pedagogic – 7116,0 lei, personalul cu funcţii 

de specialitate –5103,0 lei personal cu funcţii complexe – 2085,0 lei. 

 

    Licee 

Salariul mediu lunar al unui angajat constituie -  5923,0 lei, inclusiv salariul personalul 

de conducere – 9486,0 lei, personalul pedagogic – 7366,0 lei, personalul cu funcţii de 

specialitate- 4917,0 lei personal cu funcţii complexe – 2146,0 lei. 

Instituţii extraşcolare 

Salariul mediu lunar al unui angajat constituie 5333,0 lei, inclusiv salariul personalul de 

conducere –7195,0 lei, personalul pedagogic – 6091,0 lei,  personal cu funcţii complexe – 

2409,0 lei. 

3)Explicarea devierilor numărului de instituţii, personal contingentului de elevi 

Total instituţii de învăţămînt – 29. 
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Numărul aprobat de unităţi   - 1739,5 

Instituţii preşcolare - 18 

Numărul aprobat de unităţi  în grădiniţe  - 1150,5 

Şcoli primare - 3 

Numărul aprobat de unităţi – 208,3 

Gimnazii - 1 

Numărul aprobat de unităţi – 65,0 

Licee- 2 

Numărul aprobat de unităţi este – 169,4 

Instituţii extraşcolare – 1 

 

VI.  Informaţie adiţională 

   1) Inventarierea anuală 

              În scopul asigurării integrităţii patrimoniului din subordinea DETS sectorul Ciocana şi 

anume efectuarea inventarierii în instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar, în temeiul 

prevederilor: 

Articolul 24 aliniatul 2 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 cu privire la modul 

de efectuare a inventarierii; 

    Regulamentul privind inventarierea Nr. 60 din 29.05.2012; 

       Ordinul Nr.67-ab  din 28.09.2020  cu privire la inventarierea anuală a fondurilor fixe , 

materialelor. 

     Obiectivul inventarierii anuale este confirmarea veridicitaţii şi autenticităţii datelor 

contabilităţii şi rapoartelor financiare cu sarcina de bază: 

     Controlul asupra integrităţii bunurilor, stabilirea existenţei efective a mijloacelor fixe, 

stocurilor de materiale; 

    Respectarea de către gestionari a modului stabilit de legislaţia în vigoare şi evidenţa 

contabilă al acestora; 

     Verificarea respectării regulilor şi condiţiilor de păstrare a stocurilor de mărfuri şi 

materiale, precum şi a regulilor de întreţinere şi exploatare a maşinilor, utilajelor şi a altor 

mijloace fixe; 

      Verificarea realităţii valorii de bilanţ  a activelor pe termen lung, stocurilor de mărfuri şi 

materiale. 

           Prin ordinul intern nr. 67-ab  din 28.09.2020  cu privire la inventarierea anuală a 

fondurilor fixe, materialelor în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi preuniversitare din 

subordinea Direcţiei Educaţiei, Tineret şi Sport sectorul Ciocana, a fost creată comisia centrală 

şi au fost numite comisii de inventariere locale, a fost întocmită lista instituţiilor  supuse 

inventarierii în ordinea termenilor prevăzuţi, avînd ca scop verificarea existenţei tuturor 

bunurilor materiale în expresie cantitativă şi valorică.   

În cadrul verificării au fost depistate  surplusuri mijloacelor fixe în valoare de 4410, 00 lei. 

2)Ajutoare umanitare 

În perioada pandemiei au fost primite dezinfectați cu titlu gratuit de la UNICEF în sumă de 630 

521,35 lei : 

- săpun lichid în cantitate de 1115 litri, 

- dezinfectant pentru mâini în cantitate de 11515 litri, 

-  dezinfectant cu dozator în cantitate de 1121 buc., 

-  săpun pentru mâini în cantitate de 7489 buc. 
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3)Enumerarea seminarelor, controalelor efectuate în instituții 

        DETS s.Ciocana a avut 3 seminare cu referire la întocmirea corectă a Raportului Financiar și un 

seminar cu tematica ,,Probleme și soluții ale contabilității și salarizării personalului din instituțiile 

bugetare în contextul cerințelor actuale ale actelor normative.Aplicarea legislației fiscale ți asigurărilor 

sociale,, 

Conform ordinului Direcţiei nr.01/07/123 din 13.02.2019,,Privind implementarea controlului intern 

managerial  ”, responsabil de coordonarea, organizarea şi implementarea controlului intern managerial a 

fost numit economistul Vladimir Tocan. 

   Pentru anul 2020 a fost întocmit  Raportul privind controlul intern managerial, care a fost 

prezent Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport. 

  În baza Raportului nominalizat a fost emisă ,,Declaraţia de răspundere managerială ”, care a 

fost amplasat pe saitul Direcţiei.   

     DETS sectorul Ciocana,  pe parcursul  anului 2020 a fost verificată pentru perioada 2018-

2019 și supusă la 2 controale , incusv: 

-1 control economico –financiar efectuat  de către Direcția generală finanțe a Consiliului 

municipal Chișinău; 

  - 1 contro1-audit  efectuat de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova.                                                                                         

  La începutul anului a fost elaborat şi aprobat ,,Planul de activitate privind implementarea 

controlului intern managerial pentru anul 2020 , în care au fost incluse  18 activităţi. 

  Astfel, conform planului de activitate în perioada 01.01.2020-30.09.2019 au fost efectuate  

controale interne, inclusiv:  

- 57  controale privind corectitudinea  alimentaţiei  copiilor şi calitatea produselor 

alimentare din grădiniţele din sector; 

 -   27 controale privind corectitudinea  alimentaţiei  elevilor şi calitatea produselor alimentare  

din licee, gimnazii și  şcolilor primare din sector. 

 

    Pentru  anul 2020   în  secţiile DETS sectorul Ciocana au fost identificate 6 riscuri, care au fost  

înregistrate în Registrul riscurilor, cu înscrierea  acţiunilor şi activităţilor respective, cât şi descrierea 

narativă sau grafică a proceselor.  

 

   4). Descrierea informaţiei privind executarea măsurilor de remediere a situațiilor constate și 

implementate a recomandărilor cuprinse în Hotărârile Curții de Conturi 

În cadrul ședinței din 19.10.2020  cu  angajații  Contabilității  Centralizate al Direcției Educație 

Tneret și Sport sectorul Ciocana au fost discutate și analizate rezultatele și recomandările 

Raportului auditului conformității salarizării în anul 2019 în unele instituții de învățământ 

preuniversitar din subordinea APL. 

   Au fost revizuite statele de personal ale instituțiilor preuniversitare de învățâmînt ce ține de 

numărul necesar de director-adjunct pe gospodărie și calculator-statist. 

Astfel, în toate instituțiile preuniversitare de învățâmînt în state sunt prevăzute 6 unități de 

director-adjunct pe gospodărie, care la moment sunt ocupate. 

  Totodată în aceste instituții în state lipsește unitatea de șef de gospodărie. 

   Ce ține de unitatea de calculator-statist, în  aceste 6 instituții preuniversitare de învățâmînt în 

state sunt prevăzute 5 unități, din care 0,5 unități sunt vacante. 

   Personalul Contabilității Centralizate activează conform funcției numite, cu stabilirea în fișa 

de post pentru fiecare funcție separat a volumului de muncă. 

   A fost revizuit Regulamentul de salarizare a angajațiolor și corelarea acestora în cadrul 

normativ existent în domeniul salarizării. 
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    Astfel, conform odinului Direcției nr.74-ab   din 19.10.2020 contabilitatea   va efectua la 

LT,,P.Zadnipru”, la  LT,,Dacia” și la Gimnaziul ,,Steleana Grama” recalcularea și achitarea 

suporului  cu caracter specific cît și reținerea sporului cu catacter specific neîntemeiat calculat 

conform calculelor.  

  La fel, conform ordinului nominalizat contabolitatea va recalcula la LT,,Petru Zadnipru” 

prima anuală pentru Perioada 01.07.2018-31.12.2018 conform calculelor. 

Direcţia Educaţie Tineret şi Sport sectorul Ciocana şi-a axat activitatea spre realizarea 

următoarelor obiective: 

 Efectuarea calitativă şi monitorizarea strictă a reparaţiilor capitale în instituţiile 

subordonate pentru redeschiderea lor. 

 Asigurarea şi monitorizarea strictă a alimentaţiei în instituţiile subordonate 

 Modernizarea sistemului educaţional din Republica Moldova în scopul asigurării 

unei dezvoltări umane durabile prin asigurarea accesului echitabil şi 

nediscriminatoriu la studii de calitate la toate nivelele de învăţămînt pentru toţi 

copiii, inclusive cei din familiile vulnerabile, cei cu cerinţe educaţionale speciale, 

reprezentanţii minorităţilor entice; 

 Asigurarea unei educaţii preşcolare, primare şi secundare de calitate pentru toţi 

copiii prin dezvoltarea unor şcoli prietenoase copilului şi extinderea practicilor 

educaţiei incluzive; 

 Implimentarea în practică a tehnologiilor informaționale contemporane; 

 Învăţarea pentru viaţă şi pe parcursul întregii vieţi; 

 Respectarea cadrului normativ-juridic în domeniului educational; 

 Formarea continua a cadrelor cu funcţie de conducere;  

 Crearea condiţiilor optime de activitate profesională; 

 Promovarea parteneriatului şi dialogului social. 

Efenciezarea managementului de învăţămînt este o prioritate în domeniul educaţiei, 

ţinîndu-se cont de dezvoltarea durabilă prin resurse materiale, umane şi financiare ale 

instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar. Pentru un mediu sănătos de viaţă sunt 

create condiţii igieno-sanitare favorabile. Un mijloc complementar de dezvoltare personală şi de 

integrare socială este utilizarea potenţialului activităţilor educative extraşcolare. 

Premiza fundamentală este aceea, că învăţămîntul trebuie să joace un rol fundamental în 

consacrarea unei economii globale, a unei societăţi a cunoaşterii pe tot parcursul vieţii. În acest 

context, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necessitate obiectivă, impusă de 

tranziţia către o economie şi o societate bazată pe cunoaştere, perfecţionare continua a 

capitalului uman, devenind factor hotărîtor în crearea bogăţiei ţi cunoaşterii, în progresul 

durabil al omenirii, în scopul dezvoltării  al creşterii productivităţii şi competitivităţii. 

 

 

        Şef  DETS s. Ciocana                                 Valeriu  ROTARU 

 

       Contabil şef                                                Ludmila Badiuc 
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