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Structura bugetului consolidat aprobat (2012)

Total = 309,0 mln.lei

181,6 mln.lei
58,8%

9,3 mln.lei
3,0%

118,1 mln.lei
38,2%

Bugetul de Stat

Sursele extrabugetare

Bugetul Clinicii AMP si
Clinicii Stomatologice

25 aprilie 2013

Pentru anul 2012 Bugetul consolidat al Universităţii a fost aprobat în

volum de 309,0 mln lei, (faţă de 266,6 mln lei în anul 2011), inclusiv:

- 58,8 % din contul Bugetului de stat ;

- 38,2 % din instruirea cadrelor pe bază de contract,

acordarea serviciilor contra plată, granturi şi sponsorizări;

- 3,0 % din alocaţiile prevăzute din contul CNAM şi alte

surse pentru Clinica Universitară de Asistenţă Medicală

Primară şi Clinica Universitară Stomatologică.
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Alocaţiile din Bugetul de Stat (2012)

Total = 181,6 mln lei

147,0 mln lei
81,0 %

14,8 mln lei
8,1 %

18,9 mln lei
10,4 %

0,9 mln lei
0,5%

Învăţământul universitar şi
postuniversitar

Sfera ştiinţei şi inovării

Investiţii capitale

Întreţinerea studenţilor orfani

35 aprilie 2013

La rândul său, din Bugetul de stat în sumă de 181,6 mln  lei:

- 81,0 % au fost alocate pentru învăţământul universitar şi

postuniversitar,

- 8,1 % pentru ştiinţă şi inovare,

- 10,4 % pentru investiţii capitale,

- 0,5% pentru întreţinerea studenţilor orfani.

Precizarea bugetului consolidat
și executarea lui (2012) mln. lei
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universitare)

309

147

14.8 18.9

118.1

9.3

308.4

140.8

16.7 18.6

121.8

9.7

299.4

140.7

16.6 18.6

113.9

8.7

Aprobat Precizat Executat
45 aprilie 2013
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La rectificarea Legii bugetului pe anul 2012 alocaţiile la

compartimentul „Învăţământ” au fost micşorate cu  6,6 mln lei. Acest fapt a

afectat substanţial realizarea măsurilor programate de Senat în luna martie

2012 ce ţine de asigurarea procesului didactic. Totodată, s -a majorat cu 2,8

mln lei planul la cheltuieli la mijloace speciale din contul soldului la

începutul anului.

La compartimentul „Ştiinţă” alocaţiile bugetare au fost majorate cu

1,9 mln lei  din contul obţinerii programelor de stat şi proiectelor naţionale

şi internaţionale, precum şi pentru bursa de excelenţă doctoranzilor. La

mijloacele speciale planul la cheltuieli s -a majorat cu 1,1 mln lei dintr-un

grant european în domeniul chirurgiei cardio -toracice.

Structura alocărilor executate
în bugetul consolidat (2012) mln lei

176,8

113,9

8,7

Bugetul de Stat

Mijloace extrabugetare

Bugetele IMSP (CUAMP
si CUStom)

5

Total
299,4

5 aprilie 2013

Conform rapoartelor de executare pentru anul 2012 Bugetul consolidat

la cheltuieli a fost îndeplinit în volum  de 299,4 mln lei sau 97,3%.

Mijloacele care nu au fost cheltuite au rămas în sold şi cu trecerea la

autonomia financiară au fost transferate la conturile noastre. Structura

alocărilor şi cheltuielilor bugetului consolidat al Universităţii este

reflectată în diapozitiv .

Din Bugetul de Stat s-au acoperit cheltuieli în volum de 176,7 mln lei

(59% din bugetul consolidat);

Din contul veniturilor extrabugetare au fost efectuate cheltuieli în sumă

de 113,9 mln lei (38,1 % din bugetul consolidat).
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Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară şi Clinica

Stomatologică Universitară, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii d e

asistenţă medicală, au efectuat cheltuieli în sumă de 8,7 mln lei, ( ce

constituie 2,9% din bugetul consolidat ).

Suplimentar, în anul de referinţă Universitatea noastră a beneficiat de

ajutor umanitar în sumă de 4,0 mln lei, inclusiv utilaj şi instrument e

medicale, echipament sportiv, utilaj de laborator, materiale didactice,

medicamente, un automobil şi alte bunuri.

Structura veniturilor proprii (extrabugetare)
obținute în anul 2012, %
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65 aprilie 2013

După structura veniturilor proprii, obţinute în anul 2012 din prestarea

serviciilor contra plată, cota cea mai mare

- 51,0 % - revine studiilor pe bază de contract;

- 16,7 % - Facultăţii de Educaţie Continuă în Medicină şi

Farmacie;

- 10,9 % - din activitatea Centrului Farmaceutic Universitar

„Vasile Procopişin” (surse circulante);

- 10,3% - din taxele de cazare în cămine;

- 3,0 % - Secţiei de Alimentare(surse circulante);

- 2,8 % - din darea în arendă a patrimoniului;

- 2,6 % - Serviciului Stomatologic Universitar,

- 1,6 % - din granturi şi sponsorizări;

- 1,1 % - din alte servicii.



5

În cadrul Facultăţii de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie au

trecut perfecţionarea 5608 de cursanţi faţă de 5479 cursanţi după plan.

Volumul alocaţiilor  obţinute a constituit 16,5 mln lei.

Persoane instruite (2012)

Total: 13302
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75 aprilie 2013

În anul de referinţă la toate formele de instruire şi -au făcut studiile

13302 persoane, dintre care câte:

- 42,0 % revin studenţilor şi medicilor-cursanţi,

- 13,0 % - rezidenţilor şi

- 3,0 % doctoranzilor, postdoctoranzilor, medicilor secundari clinici

şi masteranzilor.

Totodată, din 5593 de studenţi, 2536 (45,3 %) îşi fac studiile prin

contract contra plată , (inclusiv 1137 (44,8%) – autohtoni şi 1399 (55,2%) –

studenţi internaţionali).

În doctorat prin contract studiază –18,5 %.

Cheltuielile reale din buget şi mărimea taxei de
instruire în bază de contract (2012) lei
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Reieşind din cheltuielile reale, efectuate din buget în anul 2012,

instruirea unui student bugetar (fără cheltuieli de cămin şi burse) a costat

24488 lei, majorându-se cu 1627 lei comparativ cu anul 2011; studiile

postuniversitare au costat în medie 20641 lei.

Taxele de studii ultima dată au fost recalculate şi aprobate prin

Hotărâre de Guvern în anul 2010 şi pentru anul universitar 2012-2013  sunt

următoarele:

- la specialitatea „Medicina generală” – 17400 lei;

- „Farmacie” – 18200 lei;

- „Stomatologie” (cu manoperele practice) – 21500 lei. După cum

observaţi  taxele sunt mult mai mici faţă de costurile reale.
Utilizarea mijloacelor bugetului consolidat

(2012)

Cheltuieli de personal - 55,9%

Cheltuieli de bursă - 11,2%

Cheltuieli pentru asigurarea procesului
didactic şi ştiinţific - 18,8%

Cheltuieli pentru dezvoltarea bazei
tehnico-materiale - 13,5%

Alte cheltuieli - 0,6%

95 aprilie 2013

Să analizăm în continuare direcţiile principale de  utilizare a Bugetului

consolidat.

După cum e şi firesc, partea cea mai impunătoare a Bugetului

consolidat  a  fost predestinată pentru cheltuieli de personal şi bursă –

67,1%, peste 2/3.
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Fondul de salarizare (2002-2012) mln lei
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105 aprilie 2013

Fondul de salarizare pe Universitate în anul 2012 a constituit 133,3 mln

lei faţă de 120,8 mln  lei în anul 2011. Pe parcursul ultimilor 5 ani s-a

majorat de 2 ori.

Sursele de acoperire a
cheltuielilor salariale (2012)

110,9 mln. lei
66,3%

50,2 mln. Lei
30,0%

6,2 mln. lei
3,7%

Sursele bugetului de stat

Sursele extrabugetare

Sursele clinicilor universitare
încadrate în asigurări

Total – 167,3 mln lei

115 aprilie 2013

Pentru cheltuieli de personal, (ce includ retribuirea muncii,

contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat , precum şi prime de

asigurare medicală obligatorie),  s -au îndreptat 167,3 mln lei sau 55,9 %

din bugetul consolidat, (comparativ cu 151,5 mln lei sau 53,9 % din anul

2011).

Din volumul total al cheltuielilor salariale cota cea mai mare a fost

acoperită din Bugetul de stat –66,3 %.
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Din  sursele extrabugetare pentru salarizarea personalului din instruire

şi cercetare s-au îndreptat 50,2 mln lei, ce a constituit 30 % din Bugetul

consolidat şi 6,1 mln lei sau 3,7% pentru salarizarea personalului încadrat

în Clinicile Universitare (Stomatologică şi de Asistenţă Medicală Primară ).

În aşa mod , salariul mediu lunar pe Universitate în domeniul

învăţământului a atins nivelul de 5675,41 lei , (faţă de 4512,07 lei în anul

2011, majorându-se cu 25,8%).

În ştiinţă a constituit 3250 de lei.

Domeniile principale
ale cheltuielilor de salarizare

Salarizarea personalului conform salariilor lunare tarifare în vigoare

Sporuri pentru vechimea în muncă, grade științifice și didactice, sporul de 1500 lei pentru
specificul activității, etc.

Adaosuri la salariul de bază pentru intensitatea muncii; lucrul deosebit și important

Suplimente pentru lucrul curativ cu categoria de calificare, condiții nocive, extinderea zonelor
de deservire și majorarea volumului lucrărilor executate

Conducerea științifică a doctoranzilor și postdoctoranzilor

Pentru lucrul în grupe cu predare în limbile engleză și franceză

Premii trimestriale și către Zilele Universității

ajutoare materiale și premii

125 aprilie 2013

În afară de aceasta, s-au achitat sporurile deja devenite tradiţionale.

Suplimentar, s-a acordat 1 fond lunar de ajutor material la concediu şi

premii aproape de 3 fonduri lunare pe an.

Suma ajutorului material, acordat în anul 2012 pe Universitate, a

constituit 6,7 mln lei, iar pentru premiere – 15,4 mln lei şi cota acestor

plăţi în fondul de salarizare a atins nivelul de 16,6 %.

În consecinţă, faţă de anul 2008 salariile medii lunare ale:

- şefilor de catedră şi profesorilor universitari – au crescut

cu mai mult de 2 ori;

- conferenţiarilor şi asistenţilor universitari–de aproape 3 ori.
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Cuantumul burselor (2012)

Doctoranzi și
postdoctoranzi

Anul I: 750 lei

Anul II: 750 lei

Anul III : 850 lei

Doctoranzi cu vechime
în muncă de peste 3 ani:

850 lei

Postdoctoranzi: în
mărimea salariului mediu

Bugetul
fondului de

burse  pentru
anul 2012:

33,5 mln. lei
(11,2% )

13

Studenți

Categoria I:
786 lei, anul 1-5;
917 lei, anul 6.

Categoria II:
660 lei, anul 1-5;
770 lei, anul 6.

Categoria III:
612 lei, anul 1-5;
714 lei, anul 6.

Rezidenți și medici
secundari clinici

Anul I: 910 lei

Anul II-III : 1010 lei

Anul IV-V : 1045 lei

Medici secundari clinici
fără vechime în muncă:

1045 lei

Medici secundari clinici
cu vechime în muncă:
în mărimea salariului

de funcție

5 aprilie 2013

Dacă e să ne referim la bursele în învăţământul universitar şi

postuniversitar, precum şi la alte plăţi de susţinere materială a instruiţilor,

constatăm că în sumă ele au constituit 33,5 mln lei sau 11,2 % din

mijloacele Bugetului consolidat.

Cheltuieli pentru procurarea mărfurilor
şi acoperirea serviciilor (2007-2012) mln lei
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145 aprilie 2013

Pentru procurarea mărfurilor şi acoperirea serviciilor în anul de

referinţă au fost cheltuite 56,4 mln lei sau 18,8 % din Bugetul consolidat.

(faţă de anul 2011 cheltuielile au crescut cu 12,4 %).
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Cheltuieli pentru servicii comunale
(2007-2012) mln lei
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155 aprilie 2013

Dintre acestea, pentru achitarea serviciilor comunale, inclusiv şi ale

catedrelor clinice, amplasate în instituţiile medico-sanitare publice, s-au

consumat 21,2 mln lei sau 7,1% din Bugetul consolidat. ( faţă de  anul 2011

plata s-a majorat cu 722,5 mii lei) .

Această creştere se explică prin majorarea tarifelor şi a numărului de

mijloace tehnice folosite, dar şi prin extinderea spaţiilor de studii şi crearea

condiţiilor pentru procesul didactic, etc.

Asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică
şi informaţională (2007-2012) mln lei
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Pentru asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică şi

informaţională a procesului didactic şi activităţii ştiinţifice, în anul de

referinţă au fost efectuate cheltuieli în volum de peste 24,7 mln lei (şi,

practic, s-a menţinut nivelul anului 2011).
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Ele sunt în relaţie cu reforma curriculară şi implementarea

tehnologiilor informaţionale, care în 2013 se vor majora şi mai mult odată

cu extinderea procesului de implementare a Strategiei de Infor matizare a

Universităţii.

Asigurarea procesului de studii şi de
cercetare cu publicaţii didactice şi ştiinţifice (2012)

Total: 1,2 mln lei

Titluri
de  carte

• Completarea colecţiei  Bibliotecii cu 430 de titluri de carte (10 mii 623 exemplare)
• 8 mii titluri de reviste și 400 titluri de cărți electronice care pot fi accesate on-line şi

off-line,
• 256 titluri de publicații didactice în limba engleză accesate off-line
• 140 publicații editate de cadrele didactice ale  universității cu access full-text

Centrul
poligrafic

“Medicina”

• Completarea colecţiei  de carte cu 110 titluri noi (tiraj total de 10 mii 237 exemplare)

Abonarea

• 86 titluri autohtone
• Colecţii de reviste electronice, e- books, e- libraries, etc.

175 aprilie 2013

Peste 1,2 mln lei s-au cheltuit pentru completarea colecţiei Bibliotecii

Ştiinţifice Medicale cu 430 titluri de carte în număr de 10623 exemplare,

inclusiv 110 titluri de  lucrări didactice şi ştiinţifice în număr de 10 mii

237 exemplare , editate de Centrul Editorial-poligrafic „Medicina”.

Suma de 1,2 mln lei consider că a fost insuficientă pentru asigurarea

procesului didactic cu literatura necesară. La întâlnirea cu studenţii, care a

avut loc în luna martie, ei şi -au exprimat nemulţumirea în legătură cu

faptul, că nu toţi sunt asiguraţi cu manuale. Aici sunt de vină şefii de

catedră, personalul bibliotecii şi Secţia Didactică.

Doar am putut să luăm bani de la reparaţii şi să procurăm necesarul

pentru procesul de studii. Nu odată am accentuat că pentru literatura

didactică nu trebuie să economisim. Rog ca acest lucru să fie înţeles de tot

personalul responsabil.
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Pentru asigurarea catedrelor şi activ ităţilor de cercetare cu reactive,

manuale şi materiale didactice s-au cheltuit 4,6 mln lei (pentru procesul

didactic - 3,8 mln lei şi 844,8 mii lei - pentru cercetare).

Pentru asigurarea informaţională a procesului de studii (achitarea

serviciilor Internet, deservirea programelor, etc.) şi procurarea

consumabilelor pentru tehnica de calcul s-au utilizat peste 800,0 mii lei.

Cheltuieli pentru procurarea tehnicii
de calcul, mobilierului și altor mijloace fixe

1.3
3.6

2.5

5.2

Total: 15,1 mln lei
Televizoare, tehnică de
sonorizare, frigidere,
climatizatoare, plite electrice,
uscătoare, contoare

Mobilier

Dispozitive
stomatologice(Facultatea de
Stomatologie)

Procurarea utilajului
științifico-medical

185 aprilie 2013

Pentru procurarea tehnicii de calcul, mobilierului şi altor mijloace

fixe, destinate procesului de studii, activităţii de cercetare ştiinţifică şi

funcţionării normale a căminelor s -au cheltuit peste 15,1 mln lei.
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Dintre acestea:

- 5,2 mln lei s-au cheltuit pentru procurarea utilajului ştiinţifico-

medical pentru laboratoare ştiinţifice şi catedre;

- 2,5 mln lei pentru dotarea facultăţii de Stomatologie cu dispozitive

stomatologice;

- 3,6 mln lei pentru dotarea parţială a catedrelor, aulelor,

subdiviziunilor şi căminelor cu mobilier;

- 1,3 mln lei – pentru procurarea de televizoare, tehnică de

sonorizare, frigidere, climatizatoare, plite electrice, uscătoare şi

contoare noi pentru evidenţa serviciilor comunale.

Noi am avut posibilitatea să procurăm utilajul, tehnica şi mobilierul

necesar şi ne mândrim cu faptul că studenţii noştri au condiţii

satisfăcătoare atât în procesul de învăţământ, cât şi la locul de trai ( Scaune

pentru Grebleşti).

Cunoaştem cu toţii importanţa tehnologiilor informaţionale în toate

activităţile universitare . În prezent se implementează Sistemul

Informaţional de Management Universitar, costul căruia este de 204 mii $

sau peste 2,5 mln lei.

Reparaţii capitale (2012)

Nr.
ord.

Denumirea obiectului
Cost de deviz

estimat, mii lei
Lucrări

îndeplinite

1. Aula universitară din incinta IMSP ICŞDOSMC 2200,0 1130,8

2. Blocul Central lit.A1 (acoperiş, ferestre) 1521,4 958,3

3. Blocul Central lit.A, nivelele 1,2, noduri sanitare 3599,5 2630,1

4. Blocul de studii nr.2(schimbarea ferestrelor, sistemei de încălzire) 3000,0 3025,2

5. Blocul Morfologic (acoperiş) 680,0 212,9

6. Catedra obstetrică şi ginecologie în Spitalul mun.nr.1 688,3 677,1

7. Catedra chirurgie în Spitalul mun.nr.1 352,0 1,3

8. Centrul Farmaceutic Universitar „Vasie Procopişin” 580,0 521,9

9. Căminele  nr.1,  nr.8,  nr.10 (noduri sanitare) 945,0 490,4

10. Căminul  nr.12 4500,0 32,8

11. Căminul  nr.6 (finalizare) 540,0 551,6

Total 18606,2 10232,4

195 aprilie 2013
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În anul de referinţă accentul s -a pus pe îmbunătăţirea condiţiilor de

activitate a catedrelor clinice universitare, amplasate în incinta instituţiilor

medico-sanitare publice republicane şi municipale.

Pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală (lista obiectelor o

vedeţi pe ecran) în luna martie 2012 au fost prevăzute 18,6 mln mii lei. Din

această sumă s-au valorificat 10,2 mln lei din mijloace extrabugetare, restul

vor fi folosite în anul curent, deoarece lucrările de reparaţie la unele

obiecte continuă până în prezent.

Aula din Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”

205 aprilie 2013

Aula din Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”

215 aprilie 2013
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Cu susţinerea Primăriei s-au efectuat lucrări de reparaţie la Spitalul

Clinic Municipal nr.1. şi la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”.

Aici, până la finele lunii aprilie va fi dată în exploatare Aula – cea mai

performantă din municipiu – cu 300 de locuri.

Cu mijloace proprii s-a început reparaţia Aulei (200 locuri) din incinta

Institutului Mamei şi Copilului , care continuă la moment. 50 % din

cheltuieli vor fi suportate din bugetul de stat de către Ministerul Sănătăţii.

Ce ţine de reparaţia nivelelor 1 şi 2 ale Blocului Central, vreau să vă

comunic următoarele.

Partea centrală a blocului în care ne aflăm a fost construită în anul

1899 (cu 114 ani în urmă) ca spital militar de către renumitul arhitect

Mihail Cecheruli-Cuş, căruia îi aparţin şi aşa monumente arhitecturale din

municipiu ca edificiul Sălii cu Orgă, a Bisericii Sfântul Nicolae şi a.

225 aprilie 2013 235 aprilie 2013

245 aprilie 2013 255 aprilie 2013

În rezultatul unei expertize, realizată de specialişti arhitecţi

competenţi, s-a constatat necesitatea stringentă de a consolida podeaua de

la etajul 2, care era putredă şi ameninţa să se prăbuşească, mai ales în caz

de un eventual cutremur.
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În prezent s-au finisat lucrările de reparaţie. Ştiu că printre colegii

noştri se vehiculează ideea pentru ce trebuia de cheltuit banii în condiţiile

actuale, mai bine se majora salariul.

Pentru administraţia Universităţii problema salariilor totdeauna a fost

primordială . Însă până anul acesta finanţarea era asigurată strict pe capitole

şi articole, chiar şi sursele extrabugetare. În afară de aceasta, exista limita

fondului de salarizare, pe care nu aveam dreptul să-l depăşim.

Cheltuielile pentru reparaţiile efectuate au fost acoperite din

articolele, destinate acestor lucrări.

În cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie s -a decis că lucrările

de reparaţie, care se efectuează în prezent în Universitate să corespundă

cerinţelor timpului.

De aceasta depinde imaginea Universităţii, acest lucru este important

pentru educaţia estetică a colectivului, pentru atragerea cetăţenilor străini

la studii. Să nu uităm şi de faptul că ne aşteaptă evaluarea internaţională.

Reparaţii curente (2012)

Denumirea obiectului Suma, lei

1. Reparaţia Laboratorului fonetic din incinta Blocului de studii nr.3 117 381,28

2. Lucrări de renovare a cupeului ascensorului AP 320/9 (Căminul nr.6) 17 901,12

3. Reparaţia parţială a birourilor din incinta Blocului liter.A1 235 694,61

4. Reparaţia faţadei Căminului nr.14 116 990,68

5. Montarea cablului telefonic la Clinica Stomatologică nr.2 24 996,28

6. Montarea sistemului de irigare pe teritoriul adiacent Blocului didactic nr.6 și a Centrului de Medicină Tradiţională Chineză 29 868,62

7. Lucrări de consolidare a grinzilor din subsolul Blocului nr.4 (punctul termic) 116 834,00

8. Montarea sistemului de irigare în curtea Blocului Central 49 604,77

9. Amenajarea teritoriului adiacent Clinicii Stomatologice nr.1 115 726,39

10. Lucrări de reparaţie a casei, scărilor și a coridoarelor etajelor III şi IV 174 907,09

11. Schimbarea ferestrelor la Blocurile de studii 645 023,08

12. Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Blocului de studii nr.6 116 023,12

13. Cofinanţarea lucrărilor de reparaţie a catedrelor Chirurgie şi Semiologie şi Medicină de Familie din incinta Spitalului Clinic

Municipal nr.1 21 157,95

14. Lucrări de reparaţie a Căminului nr.16 (etajul I) 117 583,25

15. Lucrări de reparaţie a nodurilor sanitare din Căminul nr.12, etajele IV-V 57 431,29

16. Lucrări de trasare a cablului optic la Centrul de Simulări în instruirea medicală 115 188,31

17. Lucrări de reparaţie curentă a clădirilor din str. 31 August 1989, nr.137A 59 008,10

18. Lucrări de reparaţie a reţelelor şi echipamentului electric din Blocurile de studii şi căminele studenţeşti 111 546,45

19. Lucrări de reparaţie a catedrei de Obstetrică şi Ginecologie din incinta IMSP ICŞDOSMC 53 880,41

TOTAL 2 296 746,8

265 aprilie 2013

Încă peste 2 mln lei, elucidate în diapozitiv, s-au cheltuit pentru

procurarea materialelor de construcţie şi efectuarea lucrărilor de reparaţii

curente ale încăperilor şi clădirilor din subordine, 359,2 mii lei – pentru

repararea utilajului şi inventarului.
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Investiţii capitale (2012)

18 mln 593.5 mii lei

* Continuarea lucrărilor de construcție a Centrului Universitar
de Simulări în instruirea medicală – 16,6 mln lei

* Finisarea reparației capitale a Căminului nr. 15 în spațiu de
studii pentru Facultatea de Stomatologie - 2 mln lei

275 aprilie 2013

La capitolul „Investiţii capitale” din contul Bugetului de Stat  în anul

2012 au fost prevăzute 18,9 mln lei, din care la rectificarea bugetului s-au

exclus 300 mii lei, prevăzute iniţial pentru Centrul de cultivare a plantelor

medicinale din satul Bardar.

S-au efectuat lucrări de construcţie la Centrul Universitar de Simulări

în instruirea medicală în sumă de 16,6 mln lei, finanţată de Comisia

Europeană, şi reparaţia capitală a căminului nr.15 în spaţiu de studii pentru

Facultatea de Stomatologie de 2 mln lei.

Întru extinderea terenului pentru stagiile practice ale Facultăţii

Farmacie şi dezvoltarea continuă a Centrului de Cultivare a Plantelor

Medicinale în anul 2012 s-a procurat 2,24 ha de pământ în sumă de 268,4

mii lei.

Astfel, constatăm că baza tehnico-materială a Universităţii în anul 2012

s-a dezvoltat şi consolidat satisfăcător , iar pe parcursul ultimilor 5 ani

practic a crescut de 2 ori.
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Rog membrii Senatului
sa-l aprobați

285 aprilie 2013

Onorată asistenţă, acestea au fost în linii mari parametrii de realizare a

Bugetul universitar în anul 2012.

În luna februarie, anul curent, conform prevederilor Legii nr.229

privind controlul financiar public intern, pentru prima dată în cadrul

Universităţii a fost evaluat sistemul de management financiar şi control.

Aprecierea funcţionalității sistemului

Mediul de control

Managementul performanţelor şi al riscurilor

Activităţi de control

Informaţia şi comunicarea

Monitorizarea

Conturi, tranzacţii şi tehnologii informaţionale

295 aprilie 2013

În baza formularelor de autoevaluare completate, a fost apreciată

funcţionalitatea sistemului la 6 capitole, şi anume:

● Mediul de control;

● Managementul performanţelor şi al riscurilor;

● Activităţi de control;

● Informaţia şi comunicarea;

● Monitorizarea;

● Conturi , tranzacţii şi tehnologii informaţionale.
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Cu regret nu toate subdiviziunile universitare sau implicat în

activitatea menţionată, fapt ce nu va mai fi tolerat pe viitor . În pofida

prezenţei unor dificultăţi, rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare. Ele pot fi

vizualizate pe ecran.

Sistemul de management financiar și control

0 20 40 60 80 100

Conturi, tranzacții și tehnologii
informașionale

Monitorizarea

Informația și comunicarea

Activități de control

Managementul performanțelor și
riscurilor

Mediul de control

99.07

72.6

90.04

75.34

85.04

94.79

305 aprilie 2013

Cel mai înalt grad de funcţionalitate 99,0% a fost atribuit modulului

conturi, tranzacţii şi tehnologii informaţionale, iar cel mai vulnerabil s-a

dovedit a fi modulul monitorizare cu 72,6%.

Declarația privind buna guvernare

315 aprilie 2013

	

În urma evaluării menţionate a fost emisă DECLARAŢIA PRIVIND

BUNA GUVERNARE şi plasată pe pagina WEB a Universităţii.
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Pentru anul 2013 se preconizează elaborarea Registrului riscurilor

pentru fiecare subdiviziune. În acest context, solicităm implicarea şi

atitudine serioasă din partea întregului personal pentru realizarea cu succes

a obiectivelor propuse.

Iar acum permiteţi-mi să propun atenţiei Dvs. Bugetul consolidat

pentru anul 2013, anul, în care instituţia noastră, precum şi celelalte

instituţii de învăţământ superior de stat din Republica Moldova a început

activitatea în condiţii de autonomie financiară prin Hotărârea Guvernului

Republicii Moldova nr.983 din 22 decembrie 2012.

Prin această hotărâre a fost aprobat Regulamentul cu privire la

funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de

autonomie financiară, care stabileşte modul de activitate (în condiţii de

autogestiune), principiile de gestionare şi monitorizare a mijloacelor

financiare şi a patrimoniului,  contabilitatea şi raportarea financiară.

Universitatea a devenit o unitate cu autonomie financiară, non-profit.

Funcţia de fondator al Instituţiei o exercită  Ministerul Sănătăţii, care

asigură finanţarea serviciilor educaţionale prestate de Universitate din

contul bugetului de stat.

Surse de venituri

Surse de
venituri

mijloacele
alocate de

fondator din
Bugetul de Stat
pentru servicii
educaționale

mijloacele
alocate din contul
bugetului de stat
pentru activităţi

de cercetare-
inovare

mijloacele
provenite din

taxele de studii

325 aprilie 2013
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Autonomia financiară, fiind parte componentă a autonomiei

universitare, constă în dreptul instituţiei de a-şi organiza activitatea

independent şi a se autogestiona financiar, având la bază următoarele surse

de venituri:

- mijloacele alocate de fondator pentru serviciile educaţionale şi

întreţinerea studenţilor cu statut de orfan;

- mijloacele alocate din contul bugetului de stat pentru activităţi de

cercetare-inovare;

- mijloacele provenite din taxele de studii, din alte taxe şi servicii

contra plată;

- contracte de arendă şi de locaţiune;

- donaţii şi sponsorizări;

- dobânzile de la depozitele bancare ale mijloacelor

financiare disponibile şi altele;

Autonomia financiară permite:

Stabilirea
cuantumului

taxelor de
studii, de

cazare

Gestionarea
mijloacelor
financiare

Deschiderea
conturilor
bancare
proprii

Plasarea la
depozit

bancar a
soldului

Servicii
acordate și

lucrări
executate

contra plată

335 aprilie 2013
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Activitatea în condiţii de autonomie financiară permite:

- deschiderea conturilor bancare proprii , (inclusiv în  valută străină);

- gestionarea mijloacelor financiare , (inclusiv a celor alocate din

bugetul de stat, prin conturi bancare);

- plasarea la depozit bancar a soldului de mijloace disponibil ,

(realizat supra deviz, cu excepţia granturilor  externe) ;

- stabilirea cuantumului taxelor de studii, de cazare ( în cămine,

conform metodologiei aprobate de Guvern ), precum şi pentru serviciile

acordate şi lucrările executate contra plată, (coordonate cu fondatorul);

Autonomia financiară, în afară de drepturi, presupune şi asumarea

unui ansamblu de responsabilităţi publice pentru calitatea întregii activităţi

de formare profesională, de cercetare ştiinţifică şi de prestare a serviciilor,

precum şi de gestionare eficientă a mijloacelor băneşti şi a patrimoniului

statului.

Structura bugetului consolidat (2013)

Total = 346,1 mln.lei

166,8
48,2%

168,9
48,8%

10,4
3,0%

Bugetul de Stat

Sursele extrabugetare

Bugetul Clinicii AMP si
Clinicii Stomatologice

345 aprilie 2013

Pentru anul 2013 Bugetul consolidat al Universităţii s-a estimat la nivel de

346,1 mln lei, (faţă de 299,4 mln lei, executate în anul 2012), inclusiv:

- 166,8 mln lei sau 48,2 % din contul Bugetului de stat;

- 168,9 mln lei sau 48,8% din instruirea cadrelor pe bază de contract,

acordarea serviciilor contra plată, din granturi şi sponsorizări.
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- 10,4 mln lei sau 3,0 % ca şi în anul 2012 , din alocaţiile prevăzute din

contul CNAM şi alte surse pentru Clinicile Universitare.

Alocaţiile din Bugetul de Stat (2013)

Total = 166,8 mln lei

152,8
91,6%

11,1
6,6%

2,5
1,6%

0,4
0,3%

Învăţământul universitar şi
postuniversitar

Sfera ştiinţei şi inovării

Investiţii capitale

Întreţinerea studenţilor orfani

355 aprilie 2013

La rândul său, din Bugetul de stat în sumă de 166,8 mln  lei:

- 152,8 mln lei sau 91,6 % sunt prevăzute pentru învăţământul

universitar şi postuniversitar,

- 11,1 mln lei (6,6 %) pentru ştiinţă şi inovare – cu o diminuare de 1,5

% faţă de anul 2012 ,

- 2,5 mln lei (1,6%) pentru investiţii capitale faţă de 10,4 % în a.2012

(din contul grantului Comisiei Europene pentru Centrul de Simulare).

- 0,3% pentru întreţinerea studenţilor orfani.

Alocaţiile Bugetului de stat pentru serviciile educaţionale, acordate de

Universitate în domeniul învăţământului universitar, sunt prevăzute pentru

instruirea a 3063 de studenţi bugetari.

Cheltuielile reale din buget şi mărimea taxei de
instruire în bază de contract (2013) lei

Taxa de instruire

Cheltuieli reale

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Medicina Farmacie Stomatologie

17400 18200
21500

27190 27190 27190

365 aprilie 2013
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Costul real al unui student asigurat din buget este de 27 mii 190 lei,

pe când taxele de studii pe bază de contract, după cum am menţionat mai

sus, constituie, la facultatea Medicina generală – 17400 lei, Farmacie –

18200 lei şi la Stomatologie – 21500 lei.

Costul unui student include:

375 aprilie 2013

Procurări
de mijloace

fixe

Acoperirea
serviciilor
comunale

Cheltuieli
salariale

Costul unui student include:

- cheltuieli  salariale cu contribuţii sociale şi primele de

asigurare medicală;

- acoperirea serviciilor comunale , achiziţionarea altor

servicii, lucrări şi mărfuri pentru asigurarea desfăşurării

procesului educaţional;

- procurări de mijloace fixe.
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Achitarea burselor (2013)

Burse studenți
14,2 mln lei

1931
studenți

500 lei –
917 lei

Burse
rezidenți

17,5 mln lei

1706
rezidenți

910 lei –
1045 lei

Burse
masteranzi,

secundari clinici
1,2 mln lei

95
secundari

clinici
1045 lei –
2887 lei

Burse doctorat
1,9 mln lei

44
doctoranzi

850 lei

385 aprilie 2013

Conform actelor normative în vigoare pentru achitarea burselor:

- studenţilor sunt prevăzute 14,2 mln lei;

- rezidenţilor - 17,5 mln lei;

- secundarilor clinici - 1,2 mln lei.

În anul 2013 instruirea în doctorat a fost transferată de la ştiinţă în

învăţământ. În acest scop sunt prevăzute 1,9 mln lei. După cum se ştie,

bursele se asigură din Bugetul de stat şi mărimea lor nu depinde de

Universitate.

Şi totuşi, cunoscând situaţia reală şi, luând în consideraţie că în

prezent ele nu acoperă nici pe departe minimul necesar de existenţă , mai

ales dacă este vorba de rezidenţi, care sunt persoane mature, încadrate în

activitatea clinică, majoritatea din ei cu familii şi copii, conducerea

Universităţii, în comun cu Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor trebuie să

ieşim cu demersuri argumentate către organele abilitate pentru a obţine

majorarea burselor.

În afară de aceasta, din bugetul de stat se prevede acoperirea parţială

a cheltuielilor pentru întreţinerea căminelor studenţeşti. Volumul alocaţiilor

în acest scop constituie 6,6 mln lei. Aceste surse acoperă 60% din costul

real de cazare pentru studenţi şi 50% - pentru rezidenţi.
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Pentru întreţinerea studenţilor cu statut de orfan în anul 2013 sunt

prevăzuţi 479,8 mii lei.

La capitolul „Venituri proprii”, pentru anul 2013 se preconizează

obţinerea lor în volum de 168,2 mln lei, care este cu 50,5 mln lei mai mare

faţă de cel aprobat în anul 2012.

În total bugetul Universităţii la „Învăţământ” se estimează la nivel de

323,4 mln lei.

Știință și inovare

395 aprilie 2013

Bugetul aprobat pentru
cercetările ştiinţifice este
de 8 mln 355,2 mii lei

Optimizarea structurii şi
personalului, întreţinut

din contul ştiinţei

O situaţie mai complicată s-a creat la compartimentul „Ştiinţă şi

inovare”. Bugetul aprobat pentru cercetările ştiinţifice este de 8 mln 355,2

mii lei, cu peste 1 mln mai puţin faţă de anul 2012. Aceste surse nu au

permis acoperirea deplină a  nivelului minim de salarizare a personalului,

încadrat în ştiinţă.

Pentru a asigura achitarea salariilor, care vor fi majorate de la 1 iunie

2013, am fost nevoiţi să recurgem la optimizarea structurii şi personalului,

întreţinut din contul ştiinţei.

Noi cunoaştem îngrijorarea şefilor de laboratoare, în legătură cu

aceasta. Dar  bugetul este aprobat şi noi suntem obligaţi să ne conformăm

acestei legi.

Pentru instruirea cadrelor în postdoctorat se prevăd 632,3 mii lei, iar

pentru Biblioteca Ştiinţifico-medicală – 2,7 mln lei.
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Mijloacele pentru activităţile de cercetare ştiinţifică în condiţiile de

autonomie financiară se alocă din buget în baza programelor şi proiectelor

câştigate prin concurs în modul stabilit şi cu încheierea contractelor

fiecărui laborator în parte cu Academia de Ştiinţe.

Structura veniturilor proprii (extrabugetare)
obținute (2013)

0 10 20 30 40 50 60 70

Venituri din granturi și sponsorizări și alte servicii

Veniturile Serviciului Stomatologic Universitar

Veniturile Secției de Alimentare

Venituri din darea în arendă

Venituri din taxele de cazare

Veniturile Centrului Farmaceutic Universitar

Veniturile FECMF de la cursuri de perfecționare

Studii prin contract

0,9%

2,1%

2,3%

2,9%

7,1%

7,9%

9,5%
67,3%

405 aprilie 2013

În structura veniturilor proprii, care s-au estimat pentru anul 2013 din

prestarea serviciilor contra plată, cota cea mai mare

- 67,3 % tradiţional revine studiilor pe bază de contract (101,8 mln

lei, dintre care 75% venit din contul studenţilor internaţionali şi 25

% din contul studenţilor autohtoni);

- 9,5 % - (14,3 mln lei) - Facultăţii de Educaţie Continuă în Medicină

şi Farmacie;

- 7,9 % - (12,0 mln lei) - din activitatea Centrului Farmaceutic

Universitar „Vasile Procopişin” (surse circulante);

- 7,1% - (10,7 mln lei) - din taxele de cazare în cămine;

- 2,9 % - (4,4 mln lei) - din darea în arendă a patrimoniului;

- 2,3 % - (3,5 mln lei) – îi revine Secţiei de Alimentare (surse

circulante);

- 2,1 % - (3,2 mln lei) - Serviciului Stomatologic Universitar,

- 0,9 % (1,4 mln lei) - din granturi, sponsorizări şi din alte servicii.
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Direcții de cheltuieli

Cheltuieli de
personal

Cheltuieli de
bursă

Cheltuieli pentru
asigurarea

materială curentă
a procesului

didactic,  ştiinţific
şi de asistenţă

medicală

Cheltuieli pentru
dezvoltarea bazei
tehnico-materiale

415 aprilie 2013

Mijloacele Bugetului consolidat, ca şi în anii precedenţi, sunt

repartizate pentru a asigura următoarele 4 direcţii de cheltuieli:

 cheltuieli de personal;

 cheltuieli de bursă;

 cheltuieli pentru asigurarea materială curentă a procesului

didactic,  ştiinţi fic şi de asistenţă medicală;

 cheltuieli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale.

Cea mai importantă şi impunătoare parte a Bugetului consolidat  este

predestinată  pentru cheltuieli de personal şi bursă – 68 %.

Pentru salarizarea personalului din instituţiile de învăţământ superior

cu autonomie financiară a fost aprobată o Hotărâre specială nr.195 din 13

martie 2013, despre care propun să vorbim mai târziu, iar acum să trecem

succint la celelalte linii de cheltuieli.
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Acoperirea serviciilor, procurarea
mărfurilor și altor cheltuieli curente (2013)

Total: 69,5 mln lei

425 aprilie 2013

13.4

29.3

25.2

1.6 Surse circulante

Asigurarea tehnico-
materială, metodico-
didactică şi
informaţională

Achitarea serviciilor
comunale pe
Universitate

Cheltuieli de regie

Pentru acoperirea tuturor serviciilor, procurarea mărfurilor şi altor

cheltuieli curente în anul de referinţă sunt prevăzute 69,5 mln lei sau 20,1

% din Bugetul consolidat (faţă de 18,8 % executate în anul 2012).

Din acestea 13,4 mln lei constituie sursele circulante, legate de

activităţile serviciului alimentar şi Centrului Farmaceutic Universitar.

Pentru asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică şi

informaţională a procesului didactic, activităţii ştiinţifice şi de asiste nţă

medicală în anul 2013 sunt preconizate 29,3 mln lei.

Dintre acestea peste 1,7 mln lei se prevăd pentru completarea colecţiei

Bibliotecii Ştiinţifice Medicale cu manuale şi abonarea la ediţiile

periodice.

Pentru asigurarea catedrelor cu reactive, manuale şi materiale

didactice se preconizează 3,8 mln lei, iar pentru procesul ştiinţific – 576,5

mii lei – o sumă insuficientă , la care urmează ca Universitatea să participe

cu cofinanţare în sumă de 300 mii lei.

Pentru achitarea serviciilor comunale pe Universitate, inclusiv şi ale

catedrelor clinice, amplasate în instituţiile medico-sanitare publice, s-au

preconizat 25,2 mln lei sau 7,3% din  Bugetul consolidat şi faţă  de anul

2012  s-a  majorat  cu 4,0 mln lei.
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Această majorare este în relaţie cu deschiderea în anul în curs a

obiectelor noi: Centrului Universitar de Simulări în Instruirea Medicală,

Complexului Sportiv nou, dislocat în campusul studenţesc, care va fi

inaugurat la începutul noului an de studii şi darea în exploatare a căminului

9 după reparaţia capitală, efectuată de către SRL „Dansicons”.

1,6 mln lei (0,5%) sunt preconizate pentru cheltuieli de regie.

Pentru procurarea mijloacelor fixe (utilajului, tehnicii de calcul,

mobilierului), destinate procesului de studii, ştiinţi fic şi pentru cămine se

prevăd peste 15 mln lei sau 4,3 %. Din ele peste 6,3 mln lei vor fi utilizate

la achitarea deplină a contractelor, încheiate în anul 2012.

Reparații capitale

Denumirea obiectelor

Surse
financiare
necesare

mii lei

Surse
financiare
disponibile

mii lei
1. Reparaţia Blocului de studii nr.2 11500,00 5750,00

2. Reparaţia parţială a reţelelor termice (interioare - căminele nr.1,2,10;
exterioare – Blocul central) 1 620,00 1620,00

3. Reparaţia catedrelor clinice ale USMF (Aula din incinta Institutului
Mamei şi Copilului) 3627,00 1 077,00

4. Reconstrucţia imobilului 01 (căminul 14, nivelele 1şi 2) pentru
amplasarea  Clinicii Stomatologice nr.2 5490,00 2745,00

5. Reparaţia holurilor şi sălii de aşteptare din incinta Blocului Central
de studii, nivelul 1 şi 2 2 948,00 2 948,00

6. Reparaţia fostelor încăperi ale catedrei Microbiologie, Blocul central
de studii 600,00 600,00

7. Reparaţia faţadei principale a Blocului Central  de studii 240,00 240,00

8. Reparaţia parţială a reţelelor electrice interioare (căminele nr.7, 17,
Blocul de studii nr.6, Farmacia universitară) 650,00 650,00

9 Acoperişuri: Căminul nr.2 - total, căminele 3,7,8,11 – parţial 380,00 380,00
10. Reparaţia grupurilor sanitare din incinta Blocului de studii nr.1 380,00 380,00
11. Căminul nr.12 8520,00 4260,00
12. Acoperişul Laboratorului Central 330,00 330,00

TOTAL: 36285,00 20980,00

435 aprilie 2013

Pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală s-a elaborat o Listă a

obiectelor. O vedeţi pe ecran. În acest scop s -ar cere cel puţin 36,3 mln lei.

Din suma menţionată, 30,8 mln lei sunt necesare pentru reparaţii

capitale şi 5,5 mln pentru reconstrucţia imobilului 01 (căminul nr.14,

nivelele 1 şi 2) pentru amplasarea Clinicii Stomatologice nr.2.

Noi avem posibilitatea să prevedem acoperire financiară doar în sumă

de 21 mln lei sau 57,8 %. Dacă nu vom găsi sursele necesare o parte din

lucrări vor fi transferate pentru anul 2014.

Întru extinderea terenului pentru stagiile practice ale Facultăţii

Farmacie şi dezvoltarea continuă a Centrului de Cultivare a Plantelor

Medicinale în anul 2013 sunt preconizate 350 mii lei.
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Dezvoltarea bazei tehnico-materiale

38,9 mln lei
11,2%

Se recomandă
cel puțin 20%

Majorarea
salariului

445 aprilie 2013

În aşa mod, pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, care include

procurarea mijloacelor fixe şi efectuarea reparaţiilor şi investiţiilor capitale

se preconizează 38,9 mln lei ce constituie doar 11,2 % din bugetul

consolidat, pe când, conform recomandărilor cota dată trebuie să atingă cel

puţin 20%.

Acest lucru îl facem intenţionat şi rugăm să fim înţeleşi corect.  Dacă

anul trecut prioritară a fost consolidarea bazei tehnico-materiale a

Universităţii, atunci în acest an, în prim plan, va fi problema majorării

salariului.
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În anul 2013 pentru cheltuielile de personal, (ce includ retribuirea

muncii, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi

primele de  asigurare medicală obligatorie),  se planifică 202,0 mln lei

(58,3 %) faţă de 167,3 mln lei cheltuite în anul 2012. Aceste cheltuieli

sunt în creştere faţă de anul precedent cu 34,7 mln lei sau 20,7 %.

Din volumul total al cheltuielilor salariale cota ce revine veniturilor

proprii se majorează de la 38,1 % în anul 2012 până la 48,8 % în anul 2013,

iar din contul veniturilor obţinute din taxe de studii această cotă se ridică la

54,5 %.

Din  sursele bugetare pentru salarizarea personalului didactic şi de

cercetare s-au îndreptat 113,6 mln lei, ce constituie 48,2 % din Bugetul

consolidat şi 7 mln lei sau 3,5% pentru salarizarea personalului încadrat în

Clinicile Universitare.

Fondul de salarizare, mln lei
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465 aprilie 2013

Fondul de salarizare pe Universitate în anul 2013 v-a constitui 160,8

mln lei faţă de 133,3 mln lei în anul 2012.



33

Fondul de salarizare

91,7%

4,8%3,5%

Învățământ
Știință
Clinici

475 aprilie 2013

Din fondul total de salarizare, cota pentru

- „Învăţământ” constituie 91,7% (147,5 mln lei),

- „Ştiinţă” – 4,8 % (7,8 mln lei) şi

- „Clinici” – 3,5 % ( 5,5 mln lei).

Aceste alocaţii vor asigura achitarea salariilor lunare de bază ale

colectivului Universităţii , conform politicii salariale pentru anul 2013.

Acte ce reglementează sistemul de salarizare

• Hotărârii Guvernului
nr.381 din 13.04.2006,
după care se salariza
personalul Universităţii

Hotărîrea
Guvernului nr.381

din 13.04.2006

• Condiţiile de salarizare
ale personalului din
instituţiile de învăţământ
superior de stat cu
autonomie financiară

Hotărîrea
Guvernului nr.195
din 13 martie 2013 • Salariile lunare de funcţie

ale corpului profesoral-
didactic urmează să se
stabilească conform
grilelor de salarii lunare
de funcţie, specificate în
tabelele 1 şi 2

Hotărârea nr. 195
din 13 martie 2013

485 aprilie 2013

www.usmf.md / Alte subdiviziuni / Secţia Juridică / Nomenclator Acte

După cum s-a menţionat, Guvernul prin Hotărârea din luna martie anul

curent a aprobat condiţiile de salarizare  ale personalului din instituţiile de

învăţământ superior de stat cu autonomie financiară, publicat în Monitorul

Oficial din 15.03.2013, nr.56-59.
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Acestea se bazează pe prevederile Hotărârii Guvernului nr.381 din

13.04.2006, după care se salariza personalul Universităţii până la moment

şi cu care au fost familiarizaţi toţi şefii de subdiviziuni la întrunirile din

lunile februarie-martie 2012.

Salariile lunare de funcţie ale corpului profesoral -didactic urmează să

se stabilească conform grilelor de salarii lunare de funcţie, specificate în

tabelele 1 şi 2 din Hotărârea nr. 195 din 13 martie 2013. Ambele Hotărâri

sunt plasate pe pagina WEB a Universităţii la compartimentul „Alte

subdiviziuni. Secţia Juridică. Nomencla tor Acte.”

Sporuri și suplimente

Grade
științifice

300 lei,
700 lei

Titlu
onorific

100 lei

Categorii
de

calificare

30, 40 şi
50% din

salariul de
funcţie

Vechime
în muncă

se plăteşte
lunar,

calculat în
procente
faţă de
salariul
funcţiei

495 aprilie 2013

Suplimentar la salariul tarifar/de funcţie, personalul beneficiază de sporuri

şi suplimente, care rămân în vigoare şi în condiţiile noi de salarizare, în

aceleaşi mărimi  pe care deja le cunoaşteţi. Ele sunt pentru:

- grade ştiinţifice (300 lei, 700 lei), titlul onorific – 100 lei;

- categorii de calificare - 30,40 şi 50% din salariul de

funcţie;
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Sporul în % faţă de salariul de bază

Vechimea în muncă
Sporul în %

faţă de salariul
de bază

De la 2 la 5 ani 10

De la 5 la 10 ani 15

De la 10 la 15 ani 20

De la 15 la 20 ani 25

Peste 20 ani 30

505 aprilie 2013

- vechime în muncă (cu excepţia muncitorilor),

care se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul funcţiei, pe care

le vedeţi pe ecran:

Sporul în % faţă de salariul de bază
pentru cercetătorii științifici

Vechimea în muncă Sporul în % faţă de
salariul de bază

De la 2 la 5 ani 15

De la 6 la 10 ani 20

De la 11 la 15 ani 30

De la 16 la 20 ani 35

De la 21 la 25 ani 40

De la 26 şi mai mult 50

515 aprilie 2013

Sporul pentru vechime în muncă cercetătorilor ştiinţifici diferă şi se
calculează în mărimile reflectate în diapozitiv:
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Sporuri și suplimente

exercitarea funcţiei de decan sau prodecan - 25 şi 15 la sută;

conducerea catedrelor -10 – 20 la sută: (până la 10 persoane -10%, până la 20
persoane -15%, peste 20 persoane – 20%);

utilizarea în exerciţiul funcţiunii a unei  limbi străine – 15%, două limbi -25%;

lucrul curativ, ţinându-se cont de sporul pentru categoria de calificare;

munca prestată în condiţii nefavorabile;

alte sporuri ce ţin de specificul activităţii;

complexitatea, importanţa şi specificul de instruire a cadrelor medicale – 1500 lei.

525 aprilie 2013

În afară de aceasta pentru:
- exercitarea funcţiei de decan sau prodecan - 25 şi 15 la sută;

- conducerea catedrelor -10 – 20 la sută: (până la 10  persoane -10%,

până la 20 persoane -15%, după 20 persoane – 20%);

- utilizarea în exerciţiul funcţiunii a unei  limbi străine – 15%, două

limbi -25%;

- lucrul curativ, ţinându-se cont de sporul pentru categoria de

calificare;

- munca prestată în condiţii nefavorabile;

- alte sporuri ce ţin de specificul activităţii;

- complexitatea, importanţa şi specificul de instruire a cadrelor medicale

– 1500 lei.

Aici, ţin să menţionez că în rezultatul eforturilor depuse s-a obţinut

ca şi în Hotărârea susnumită să fie inclus sporul de 1500 lei pentru fiecare

cadru didactic, pe care nu-l are nici o altă universitate. Despre aceasta

trebuie să ţinem cont şi să ne îndeplinim cât mai calitativ obligaţiunile

profesionale asumate.

Stabilirea salariilor lunare tarifare/de funcţie în mărimea minimă sau

egală cu salariile din sfera bugetară, precum şi sporurile şi suplimentele

menţionate mai sus prezintă valori minime obligatorii garantate de stat.
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Majorarea salariilor lunare tarifare/de funcţie poate fi efectuată

numai în limitele şi în funcţie de resursele financiare disponibile, precum şi

prin  acordarea următoarelor plăţi de stimulare şi compensare:

Plăţi de stimulare şi compensare

Premii unice cu
prilejul

jubileelor,
sărbătorilor
profesionale

ș.a.

Premierea
personalului

pentru
performanță în

activitate

Sporuri pentru
înaltă eficienţă

în muncă,
intensitatea
muncii s.a.

535 aprilie 2013

- sporuri pentru înaltă eficienţă în muncă,  intensitatea muncii,

precum şi pentru executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau

de urgenţă, pe perioada executării acestora. Sporurile se stabilesc

din contul şi în limitele fondului de salarizare, pentru cel mult un an

şi pot fi reduse sau anulate la înrăutăţirea calităţii muncii sau

încălcarea disciplinei de muncă;

- premierea personalului pentru performanţă în activitate;

- premii unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi

altele.

Plăţile salariale cu caracter stimulator depind de posibilităţile

financiare ale instituţiei  şi pentru a le majora trebuie să activăm

corespunzător.
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Riscuri

Numărul de
studenți

Mărimea
taxelor

aprobate de
guvern

Alți factori

Reușita și
disciplina
slabă a

studenților
internaționali

545 aprilie 2013

Dacă sursa de finanţare din contul bugetului este aprobată prin Legea

Bugetului de Stat şi acoperă minimul de salarizare , garantat de stat, atunci

volumul surselor proprii, extrabugetare, urmează să fie obţinut şi aici există

unele riscuri, precum ar fi:

- numărul de studenţi admişi la studii;

- mărimea taxelor, care este aprobată de către Guvern;

- reuşita slabă la instruire şi disciplină a studenţilor internaţionali , din

care cauză numai în anul acesta se preconizează să fie exmatriculaţi

peste 100 de studenţi.

În consecinţă bugetul Universităţii se va diminua cu peste 4-5 mln lei.

Pornind de la posibilităţile financiare şi cele existente , în corelaţie cu

prevederile Hotărârii nr.195 din 13 martie 2013, se propune stabilirea

salariilor lunare de funcţie/tarifare calculate cu aplicarea coeficienţilor.

În acest caz, creşte salariul lunar de funcţie/tarifar, care p rezintă

nivelul minim de salarizare garantat de instituţie şi care stă la baza

calculării sporurilor şi suplimentelor.

Concomitent, aceasta asigură condiţia de majorare proporţională a

cuantumului salariilor lunare de funcţie.

Pentru corpul profesoral-didactic, (pornind de la grila stabilită prin

hotărârea nominalizată şi limita maximă până la cuantumul dublu a

salariilor lunare) se propune aplicarea, la prima etapă, a coeficientului

1,65, începând cu 1 aprilie 2013 .
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Acelaşi coeficient se propune şi pentru personalul didactico-auxiliar.

Pentru laboranţii cu studii medicale – propunem coeficientul 1,5, deoarece

ei beneficiază de coeficientul de prioritate 1,1. În sumă pentru această

categorie coeficientul va fi tot 1,65.

Norme minime acoperite
din Bugetul de Stat (2013)

Premiul annual pentru rezultatele activității în anul
2012 în mărimea unui salariu tarifar de funcție

Majorarea salariului pentru I categorie de slarizare
de la 800 lei pînă la 900 lei, iar pentru ceilalți salariați
cu 105-150 lei începînd cu 1 iunie 2013

555 aprilie 2013

Ce ţine de celelalte categorii de personal (specialişti, funcţionari şi

muncitori), conform politicii salariale pentru anul 2013, din bugetul de stat

se prevede:

 un premiu anual pentru rezultatele activităţii în anul 2012 în

mărimea unui salariu tarifar/de funcţie, care deja a fost achitat în

luna februarie şi

 majorarea salariului pentru I categorie de salarizare de la 800 lei

până la 900 lei, iar pentru ceilalţi salariaţi cu 105 -150 lei, începând

cu 1 iunie.

Însă, noi propunem implementarea aceste majorări de la 1 aprilie din

contul surselor extrabugetare.

Totodată, menţionăm că în condiţiile autonomiei universitare se

prevede optimizarea numărului de personal în diverse subdiviziuni.
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Acest proces deja a demarat, de aceea salarizarea personalului

administrativ, a specialiştilor şi muncitorilor va fi stabilită în conformitate

cu sursele financiare disponibile, iar sporurile şi suplimentele vor depinde

de numărul de personal , specificul activităţii, intensitatea muncii, gradul de

responsabilitate, vechimea muncii şi a.

Grilele de salarii lunare de funcție

Funcția

Salarii lunare de funcție, lei
Cu coeficientul 1,65

Profil
teoretic

Profil teoretic
(fără titlu
științifico-

didactic) 95%

Profil clinic (-
5%)

profil clinic
(fără titlu
ştiinţifico-
didactic)
(- 10 %)

Profesor universitar 4950 4702,50 4702,50 4467,38

Conferenţiar
universitar

4455 4232,25 4232,25 4020,64

Lector superior
universitar

4125 X X X

Lector universitar,
asistent universitar

3630 X 3448,50 X

565 aprilie 2013

Pentru cadrul profesoral-didactic cuantumul salariilor lunare, stabilite

cu coeficientului 1,65, le vedeţi pe ecran.

Majorări de salariu

Șefi de catedră 1200-1800 lei

Profesori 1330-1535 lei

Conferențiari 1270-1400 lei

Asistenți 1270-1400 lei

Lectori 790-1145 lei

575 aprilie 2013
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Astfel, salariile lunare se vor majora în limitele:

1 200 - 1 800 pentru şefii de catedră

1 330 - 1 535 lei  pentru profesori

1 270 - 1 400 lei  pentru conferenţiari

790 - 1 145 lei  pentru lectori

890 - 960 lei pentru asistenţi

Majorări de salariu

Șefi de catedră 9107 – 10927 lei

Profesori 9100 - 10322 lei

Conferențiari 7816 - 8895 lei

Asistenți 6542 - 8413 lei

Lectori 4950 - 6218 lei

585 aprilie 2013

În consecinţă salariul lunar pentru:

şefii de catedră variază de la  9 107 lei până la 10 927 lei

profesori – de la 9 100 lei până la 10 322 lei

conferenţiari – de la 7 816 până la 8 895 lei

asistenţi – de la 6 542 până la 8 413 lei

lectori universitari – 4 950 – 6 218, în conformitate cu vechimea de

muncă, categoria profesională, specificul activităţii etc.

Suplimentar, se preconizează să acordăm 1 fond lunar de ajutor

material la concediu şi premii de 2 fonduri lunare pe an, care se

repartizează pentru în lunile aprilie, iunie, septembrie, octombrie şi

decembrie.

În următoarele imagini se observă salariile medii lunare cu toate

componentele, acordate pe categoriile de personal profesoral-didactic în

anii 2009-2013. Ele sunt următoarele:
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5 aprilie 2013

Şef catedră:

11478 lei - profilul medico-biologic,

12476 lei - profilul internistic,

12677 lei - profilul chirurgical.
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Profesor universitar:

10640 lei - profilul medico-biologic,

11638 lei - profilul internistic,

11825 lei - profilul chirurgical.
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Conferenţiar universitar:

9430 lei - profilul medico-biologic,

10070 lei - profilul internistic,

10237 lei - profilul chirurgical.
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Asistent universitar:

8209 lei - profilul medico-biologic,

8810 lei - profilul internistic,

9122 lei - profilul chirurgical.

Aceştia sunt în linii mari parametrii Bugetului universitar pentru anul

2013.
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Aceasta ar trebui să ne încurajeze să ne includem cât mai activ în

activităţile universitare, să ne exercităm cinstit şi cu dăruire obligaţiile de

funcţie, să contribuim la implementarea cu succes a Strategiei de dezvoltare

şi Strategiei de informatizare a Universităţii pentru a ne apropia cât mai

mult de standardele europene şi mondiale.

În încheiere, permiteţi-mi să exprim cele mai sincere mulţumiri şi

profunda gratitudine Conducerii Ţării, Parlamentului şi Guvernului,

Ministerelor Sănătăţii, Finanţelor, Economiei şi Educaţiei, Primăriei

municipiului Chişinău, pentru atitudinea binevoitoare şi înţeleg ere, pentru

susţinerea şi sprijinul ce ni se oferă întotdeauna oportun  în rezolvarea

multiplelor noastre probleme financiare în această perioadă complicată.

Sincere mulţumiri membrilor Senatului, prorectorilor, decanilor, în mod

special conducătorilor şi personalului Secţiei Economie şi Contabilităţii,

şefilor de catedre şi subdiviziuni, Sindicatului colaboratorilor, Asociaţiei

Studenţilor şi Rezidenţilor, corpului profesoral -didactic, studenţilor,

rezidenţilor, secundarilor clinici, doctoranzilor, pentru înţelegerea şi

sprijinul necondiţionat ce ni se acordă întru menţinerea, consolidarea şi

dezvoltarea  patrimoniului universitar, fapt care, fără îndoială, continuu

contribuie la sporirea calităţii procesului de învăţământ şi a prestigiului

Alma Mater.


