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H o r A n A n e e
Senatului UTM din 27.12.2016

Raport privind modificarea bugetului 2016 gi
Aprobarea bugetului pentru anul 2017 al UTM

in baza raportului dlui Viorel BOSTAN, rector UTM, prof. univ. , dr. hab., gi a dezbaterilor pe marginea acestuia
Senatul constatd:

1. Activitatea financiari a UTM in 2016 s-a desfigoari in conformitate cu Bugetul de venituri 9i
cheltuieli, in limitele alocafiilor transferate de citre Fondator 9i ale veniturilor proprii, acumulate conform
legislafiei in vigoare:

. Alocatiile transferate de la bugetul de stat pentru programele de studii oferite conform Planului (Comenzii
de Stat) de pregdtire a cadrelor de specialitate 9i activitSli de cercetare gtiinlifici reprezintd una din sursele de
venituri ale UTM. Acestea sunt transferate de citre Ministerul Educa(iei la contul al UTM, conform Contractului de
prestare a serviciilor, inregistrat la Agenlia Achizi[ii lor Publice;

o Initial, finanlarea din bugetul de stat pentru cheltuielile de bazd de pregitire a cadrelor a constituit
135795,3 mii lei. Finan(area suplimentari a crescut cu 10192,0 mii lei pentru majorarea salariilor, serviciilor
comunale gi majorarea cheltuielilor pentru burse. in totalfinan(area din bugetul de stat pentru cheltuielile debazd a
fost in mdrime de 145987,3 miilei;

. Venitul colectat din servicii gi lucriri prestate contra platd a fost planificat in volum de 78145,6 mii lel. Se
propune micgorarea venitului din taxele de studii cu 15195,8 mii lei din cauza reducerii numdrului de studen(i care
igifac studiile in bazd de contract. Totodatd, se propune majorarea veniturilor din alte surse cu 11394,5 mii lei. in
total suma din venituri proprii va constitui 74344,3 mii lei. in total bugetul anual al Universitd{ii, format din toate
componentele sale, constituie 220331,6 mii lei.

o Cheltuielile sunt previzute in mirime de 220331,6 mii lei total, inclusiv surse bugetare gi mijloace proprii.

2. Bugetul pentru anul2017

o Valoarea totald a alocirilor de la bugetul de stat pentru realizarea Comenzii de Stat pentru anul 2017 de
pregdtire a cadrelor de specialitate gi activitdli de cercetare gtiinlific6 va fi de 141617,2 mii lei, inclusiv:
pentru retribuirea munciicu contribulii le la salariu - 100966,2 mii lei, ceea ce constituie 71,3o/o din suma
totald a finanldrii; bursa studenlilor (preuniversitari, ciclul l, ciclul ll), doctoranzilor 9i postdoctoranzilor -
19791,6 mi i le i ,  servici icomunale -18217,2 mi i le i ,  al te cheltuiel i -2642,2 mi i le i ;

. Veniturile din alte surse ale UTM pentru anul2017 sunt planificate in mdrime de 70016,0 mii lei, inclusiv:
din taxe de studii (ciclul l, doctorat, Colegiul) - 31570,0 mii lei, alte taxe de instruire (cursuri, recalificarea
cadrelor, Catedra militarS) - 7546,0 mii lei, pentru cazarea in cdmine - 9000,0 mii lei, darea in arendd -
2500,0 mii lei, granturi, sponsorizdri, donalii, alte, inclusiv sold - 19400,0 mii lei;

. Suma cheltuielilorin anul 2017 la buget conven{ionalva constitui 211902,2 mii lei, inclusiv: 139033,4 mii
lei pentru remunerarea muncii cu contribu[iile la salariu; 24563,2 mii lei pentru serviciile comunale gi
altele; 5000,0 mii lei pentru reparaliicapitale gicurente; 18745,0 mii lei- alte cheltuieli.

. in total pentru anul 2017 este prognozat un buget convenfional in valoare de 207133,2 mii lei la
compartimentul cheltuieli. Venitul convenlional este prognozat in mdrime de 211633,2 lei. Diferenla in
volum de 4500,0 mii lei este previzuti ca fond de rezervd (pentru acoperirea unor riscurifinanciare).

in baza celor menlionate, Senatul
HOTARA$TE

1. Se aprobi modificarea bugetului a UTM pentru anul 2016.
2. .Se aproba bugetul pentru anul2017 in dupd cum urmeazd:
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. Vafoarea totald a alocdrilor de la bugetul de stat pentru realizarea Comenzii de Stat pentru anul 2017 de
pregdtire a cadrelor de specialitate gi activitSli de cercetare gtiintificd este de 141617,2 mii lei, inclusiv:
pentru retribuirea muncii cu contribufiile la salariu - 100966,2 mii lei, ceea ce constituie 71,3o/o din suma
totalS a finanfdrii; bursa studenfilor (preuniversitari, ciclul l, ciclul ll), doctoranzilor gi postdoctoranzilor -
1979f ,6 mii lei, servicii comunale - 18217,2 mii lei, alte cheltuieli-2642,2 mii lei;
Veniturile din alte surse ale UTM pentru anul2017 sunt planificate in mdrime de 70016,0 mii lei, inclusiv:
din taxe de studii (ciclul l, doctorat, Colegiul) - 31570,0 mii lei, alte taxe de instruire (cursuri, recalificarea
cadrelor, Catedra militari) - 7546,0 mii lei, pentru cazarea in cimine - 9000,0 mii lei, darea in arendi
- 2500,0 mii lei, granturi, sponsorizdri, donafii, alte , inclusiv sold - 19400,0 mii lei;
Suma cheltuielilor in anul2017 la buget convenlional va constitui 211902,2 mii lei, inclusiv: 139033,4 mii lei
pentru remunerarea muncii cu contribufiile la salariu;24563,2 mii lei pentru servicii comunale; 5000,0 mii
fei pentru repara{ii capitale gi curente; 18745,0 mii lei - alte cheltuieli.
fn totaf pentru anul 2017 este prognozat un buget convenlional in valoare de 207133,2 mii lei la
compartimentul cheltuieli. Venitul conven(ional este prognozat in m6rime de 211633,2 lei. Diferenfa in
volum de 4500,0 mii lei este prevdzut6 ca fond de rezervd (pentru acoperirea unor riscurifinanciare).

Viorel BOSTAN,
Presedinte Senat t
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lon SOBOR,
Secretar $tiinlific Senat


