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HOTĂRÂREA
Senatului U.T.M. din 26 februarie 2013
Activitatea financiară
şi măsuri privind optimziarea
consumului de resurse la U.T.M.
În baza rapoartelor prezentate de d-na Gîrlea Svetlana , şef al Direcţiei Finanţe şi Evidenţă Contabilă şi
Prorectorul Serviciului Administrativ Gospodăresc Pavel Spînu şi discuţiilor desfaşurate asupra subiectelor
examinate, Senatul constată, că activitatea U.T.M. în 2012 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 Ministerul de Finanţe a RM. În total finanţarea
din bugetul de stat pentru cheltuielile de bază a constituit în anul 2012– 108220,5 mii lei , cu o creştere de
6446.8 mii lei , din sursele extrabugetare – 65111.7 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 2013 este aprobat de către Ministerul Educaţiei şi
Tineretului, şi Ministerul Finanţelor în sumă de 114125,5 mii lei (fără ştiinţă) comparativ cu anul precedent cu
o creştere de 6198.2 mii lei.
De menţionat că colaboratorii SAG, Comitetele de cămine, decanatele facultăţile au întreprins măsuri
pentru reducerea consumului de apă, energie electrică şi energie termică (au fost schimbate contoarele de tip
CET-M cu contoare de tip Multical din contul SA „Termocom”).
În anul 2012 în comparaţie cu anul 2011 a fost micşorat consumul de resurse, după cum urmează:
Apa : Cămine22421 m3 – 206049 lei (Anexa 1)
Corpuri de studii - 4031 m3 – 111063 lei (Anexa 2)
Energie termică:
Cămine 189,66 Gcal – 182259 lei (Anexa 3)
Corpuri de studii - 108,642 Gcal – 128675,548 lei (Anexa 4)
Energie electrică:
Cămine 98671 Kw/h – 155900,18 lei (Anexa 5)
Corpuri de studii- 193843 Kw/h – 367526,33 lei
Gaz: (Anexa 6 ): se atestă o economie de 12039 m3, dar luînd faptul că tarifele s-au majorat,
economisirea în surse financiare de facto nu este.
Sub conducerea inginerului coordonator Ion Şcheau şi colaboratorul ştiinţific Vitalie Secrieru, a fost
formată o echipă de studenţi care au confecţionate în laboratorul de opto-microelectronică, 100 de ecofelinare
supraeconome care au fost instalate în căminul studenţesc nr.12 al UTM. Impactul economic în cazul utilizării
acestui felinar este descris în anexa nr.7.
În conformitate cu decizia Senatului din 27 noiembrie 2012 (p.7) un grup de colaboratori a cat.Alimentări
cu căldură şi gaze, ventilare sub conducerea dl şef de catedră C.Ţuleanu au elaborat Raportul de audit
energetic al corpului de studii nr.6 din campusul Rîşcani.
Administraţia UTM a depus la 14 februarie 2013 scrisoarea de solicitare cu nr.01-210 către Agenţia
pentru Eficienţa în Energetică de a finanţa proiectul public „Optimizarea consumului de energie în corpul de
studii nr.6 al UTM” din partea Fondului pentru Eficienţă Energetică în sumă de 3 ml.lei din costul total al
proiectului de 4940000 lei (izolarea pereţilor exteriori cu montarea ferestrelor din PVC cu geam termopan).
În scopul creării condiţiilor necesare pentru asigurarea procesului instructiv-educativ, utilizării raţionale
a consumului de resurse şi surselor financiare alocate pentru anul 2013 ,
SENATUL HOTĂRĂŞTE:
1. A aproba totalurile activităţii economico-financiare şi măsurile întreprinse privind optimizarea consului de
resurse la Universitatea Tehnică a Moldovei în anul 2012.
2. Departamentul Gestionare, Economie şi Finanţe (I.Moţpan, S.Gîrlea , N.Chistruga) în anul 2013 :

în condiţiile de trecere la standardele naţionale de contabilitate, elaborează politica de contabilitate în
conformitate cu actele normative şi le coordonează cu Fondatorul ( Ministerul Educaţiei);
- va elabora devizul de cheltuieli privind veniturile şi cheltuielile, în baza surselor prognozate de venituri şi
cheltuieli cu respectarea obligatorie a echilibrului acestora;
- în comun cu Organul de Administrare Financiară ale universităţii eleborează proiectul bugetului anual şi
prezintă Senatului spre aprobare ;
- stabilesc cuantumul taxelor de studii, de cazare în cămine, conform metodologiei aprobate de Guvern,
precum şi pentru serviciile acordate şi lucrările executate contra plată , şi le coordoneză cu Fondatorul;
va asigura finanţarea în primul rînd a activităţilor, care au o însemnătate prioritară în activitatea
Universităţii;
- va analiza periodic în decursul anului consumul resurselor energetice şi apei, şi va prezenta propuneri de
optimizare a acestor cheltuieli;
- 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. Decanii facultăţilor să întreprindă măsuri necesare pentru acumularea taxelor pentru studii, asigurînd
încasările planului garantat .
4. Administraţia Universităţii:
- să creeze Organul de Administrare Financiară ;
- să elaboreze în comun cu Organul de Admistrare Financiară, Planul de Dezvoltare Instituţională pentru 5
ani ;
- 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;
- conform Regulamentului cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt
superior de stat
în condiţii de auonomie financiară, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.983
din 22.12.2012, să prezinte
raportul privind executarea bugetului anual Senatului
universităţii în trimestrul I al anului calendaristic
următor.
5. Prorectorul SAG dl Pavel Spînu, inginerul-şef dl A.Tulgara, şeful Secţiei Exploatare a Reţelelor Electrice şi
Utilaj Tehnologic dl M.Josan, şeful Secţiei Corpuri de Studii şi
Amenajarea Teritoriului dl S.Covaci,
Directorul Secţiei Cămine Studenţeşti dl Iu.Eftimescu
cu inginerii din subordine, administratorii corpurilor
de studii şi intendenţii căminelor
studenţeşti vor monitoriza în continuare şi vor întreprinde măsurile
necesare pentru optimizarea cheltuielilor de energie electrică, termică şi apă.
6. Prorectorul SAG dl Pavel Spînu de comun acord cu decanul FCIM dl Ion Balmuş vor identifica o încăpere
pentru organizarea 5-6 locuri de muncă în vederea asamblării
ecofelinarului supraeconom în cadrul cat.
Automatică şi tehnologii informaţionale cu atragerea studenţilor de la facultate.
7. A-l desemna responsabil de executarea prezentei hotărîri, pe prim- prorectorul UTM, prof. univ. dr. Petru
Todos..
Ion BOSTAN,
Preşedinte al Senatului,
Academician A.Ş.M.
Ion SOBOR,
Secretar ştiinţific al Senatului,
Prof. univ. dr.
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