
Hotărîrea
Senatului U.T.M. din 22.02.2011

Activitatea financiară şi optimizarea consumului de resurse. Raport anual.

În baza raportului prezentat de d-na Gîrlea Svetlana , şef al Direcţiei Finanţe şi Evidenţă
Contabilă,Senatul constată ,că activitatea U.T.M. în 2010 s-a  desfăşurat în limitele surselor financiare
prevăzute în bugetul de stat şi mijloacelor financiare extrabugetare , acumulate conform legislaţiei în
vigoare şi devizelor de cheltuieli aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Ministerul de
Finanţe a RM.În total finanţarea din bugetul de stat pentru cheltuielile de bază a constituit în anul 2010
– 97564.3 mii lei ,din sursele extrabugetare – 62082.4 mii lei. Sursele alocate din bugetul de stat au
fost complet utilizate . Principalele priorităţi a finanţării au fost următoarele –remunerarea muncii  ,
achitarea contribuţiilor la salarii  şi achitarea cheltuielilor pentru consumul resurselor termoenergetice ,
apă , reparaţia curentă şi capitală a corpurilor de studii şi cămine, procurarea utilajului ,alte cheltuieli
ce ţin de lărgirea şi consolidarea bazei tehnico-materiale.
      Planul de finanţare din surse bugetare pentru anul 2010 este aprobat de către Ministerul Educaţiei
şi Tineretului, şi Ministerul Finanţelor în sumă de 97566.6 mii lei (fără  ştiinţă) comparativ cu anul
precedent cu o creştere de 13282 mii lei .
      De menţionat ,că serviciile respective ale UTM – intendenţii corpurilor de studii şi
cămine,Sfaturile Studenţeşti a căminelor au îtrepris măsurile necesare pentru a reduce cheltuielile,mai
ales a consumului apei şi  energiei electrice.
      În 2010  în comparaţie cu 2009 sau micşorat  cheltuielile la apă în corpurile de studii cu 11,9 la
sută,în căminele studenţeşti cu 8,13  la sută.Consumul  la energie electrică la corpurile de studii sa
micşorat  cu 3,6 la sută,cămine 11,4 la sută,consumul de gaze  în corpurile de studii şi centrul Etalon sa
micşorat cu 24,3 la sută,la cămine cu 1,16 la sută.
      În scopul  creării condiţiilor necesare pentru asigurarea procesului instructiv-educativ,utilizării
raţionale a surselor financiare alocate pentru anul 2011,

SENATUL HOTĂRĂŞTE:

1. A aproba  totalurile activităţii economico-financiare a Universităţii Tehnice a Moldovei în anul
2010, planurile şi devizele de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011.

2. Departamentul Gestionare, Economie şi Finanţe (I.Moţpan, S.Gîrlea , N. Chistruga):
- va asigura finanţarea în primul rînd a  activităţilor, care au o însemnătate prioritară în

activitatea Universităţii;
- va planifica necesitatea în resurse financiare bugetare  având în vedere creşterea continuă a

cheltuielilor ce ţin de asigurarea instruirii calitative a viitorilor specialişti;
- va analiza periodic în decursul anului consumul resurselor energetice şi apei,  şi va prezenta

propuneri de optimizare a acestor cheltuieli;
- va elabora şi prezenta spre aprobare a conducerii UTM limitele maxime de consum a energiei

electrice şi apei ,avînd în vedere stabilirea limitelor respective pe fiecare corp de studii şi
cămin;

- în comun cu Serviciul administrativ gospodăresc ,decanatele facultăţilor, alte subdiviziuni ale
Universităţii va asigura achiziţionarea utilajului, materialelor ,serviciilor ,efectuarea lucrărilor
de construcţii capitale, reparaţii curente şi capitale în strictă corespundere cu prevederile Legii
Republicii Moldova a achiziţiei de mărfuri ,lucrări şi servicii pentru necesităţile statului.

3. Serviciul administrativ gospodăresc ( dl P. Spânu,)
- în comun cu decanii facultăţilor ,intendenţilor corpurilor de studii  vor întreprinde măsuri

concrete de încadrare în limitele stabilite a consumului de resurse energetice şi apă în corpurile
de studii.
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4.   Intendenţii căminelor în virtutea obligaţiunilor funcţionale de comun cu Sfaturile Studenţeşti
ale căminelor vor întreprinde în continuare  măsuri concrete în vederea reducerii consumului de
resurse energetice , inclusiv consum energie electrică , apă ,gaze.

       5. Decanii facultăţilor să întreprindă măsuri  necesare pentru acumularea  taxelor pentru studii ,
asigurînd încasările planului garantat.

  6.Administraţia Universităţii:
- să întreprindă măsuri necesare de creştere a alocaţiilor bugetare şi veniturilor extrabugetare,

utilizînd sursele acumulate conform indicaţiilor Senatului ;
- să distribuie sursele financiare extrabugetare pe articolele de cheltuieli, ţinînd cont de

necesitatea economiei naţionale în cadre de calificaţie sporită;

  7. A-l desemna responsabil de executarea prezentei hotărîri, pe prim- prorectorul UTM ,prof.
univ. dr. Petru Todos.

Preşedinte al Senatului U.T.M.,
acad. A.Ş.R.M. prof. univ. I. Bostan

Secretar ştiinţific al Senatului,
prof. univ., dr. I. Sobor


