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Anul

bugetar 2013 a fost unul destul de complicat. Pentru prima dată în istoria

Universității, am activat în condiții de autonomie financiară.

Surse de venituri

Mijloace alocate din
contul bugetului de
stat pentru activităţi
de cercetare-inovare

Alocații din
contul CNAM și
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arendă şi de
locaţiune
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Mijloace alocate
de fondator din
Bugetul de Stat
pentru servicii
educaționale

Surse de
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Mijloace provenite din
taxe de studii, cursuri
de formare continuă,
alte taxe şi servicii

Dobânzi de la
depozitele
bancare

Granturi, donaţii
şi sponsorizări
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Ca și în anii precedenți bugetul Universității a fost constituit din următoarele
surse de venituri:
- mijloace alocate de Ministerul Sănătății ca fondator, pentru servicii
educaţionale şi întreţinerea studenţilor cu statut de orfan
- mijloace alocate din contul Bugetului de stat pentru activităţi de cercetareinovare
- alocații din contul CNAM și din alte surse pentru Clinica de Asistență
Medicală Primară și Clinica Stomatologică
- mijloace provenite din taxe de studii, cursuri de formare continuă, alte taxe şi
servicii contra plată;
- dobânzi de la depozitele bancare
- granturi, donaţii şi sponsorizări
- contracte de arendă şi de locaţiune

Structura bugetului consolidat (2013)

Total = 346,1 mln. lei

168,9
(48,8%)

Bugetul de Stat
Sursele extrabugetare
Bugetul Clinicii AMP și
Clinicii Stomatologice
166,8
(48,2%)
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10,4
(3,0%)
3
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Pentru anul 2013, Bugetul consolidat al Universităţii a fost aprobat în volum de
346,1 mln lei, faţă de 299,4 mln lei, executate în anul 2012. Cota surselor bugetare și
extrabugetare diferă puțin, cu o mică prevalare a celor extrabugetare. Alocaţiile de la
CNAM pentru Clinicile de Asistenţă Medicală Primară şi Stomatologică constituie 3%.

Alocaţii din Bugetul de Stat (2013)

Total = 166,8 mln. lei
152,8
(91,6%)

Învăţământul universitar şi
postuniversitar
Sfera ştiinţei şi inovării
Investiţii capitale
Întreţinerea studenţilor orfani

0,5
(0,3%)
2,5
(1,5%)
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11,1
(6,6%)
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La rândul lor, alocațiile din Bugetul de stat, aprobate în sumă de 166,8 mln lei,
partea cea mai impunătoare, peste 91% au fost preconizate pentru Capitolul Învățământ,
doar 6,6% (cu o diminuare de 1,5% față de anul precedent) – pentru Ştiinţă şi inovare;
1,5% pentru investiţii capitale și 0,3% pentru întreţinerea studenţilor orfani.
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Rectificarea bugetului de stat (2013)

Alocațiile din Bugetul de stat a fost majorat cu 47 mln 768,4 mii
lei, sau cu 28,6 % şi a constituit 214 mln 591,4 mii lei

cu 46 mln 178 mii lei au fost majorate investițiile pentru construcția
și dotarea Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală,
respectiv 668,2 mii lei și 45 mln. 509,8 lei

cu 375,4 mii lei, studenţilor orfani

cu 582,7 mii lei a fost majorat bugetul la Ştiinţă şi inovare, din
proiecte independente internaționale și de transfer tehnologic
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În procesul de rectificare a Legii bugetului, Bugetul de stat a fost majorat cu 47,8
mln lei, (sau cu 28,6 %) şi a constituit 214,6 mln lei, inclusiv:
- cu 46,2 mln lei a fost majorat bugetul la Capitolul ”Învățământ” pentru
finisarea lucrărilor de investiții capitale la construcția și dotarea Centrului
Universitar de Simulare în Instruirea Medicală. Aceste surse au venit cu
destinație specială de la Comisia Europeană.
- încă cu 375,4 mii lei s-au majorat fondurile pentru întreţinerea studenţilor
orfani
- și cu 582,7 mii lei a fost majorat Bugetul la Ştiinţă şi inovare în rezultatul
obținerii a 2 proiecte independente - internaționale și unul - de transfer
tehnologic.
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Bugetul consolidat
și executarea acestuia, mln. lei (2013)

393,8

400

380,5
346,1

350
300
250
198,3 198,2

200

168,9 170,8

152,8

158,2

150
100
50
0

11,1 12,3 12,1
Total

Învățământ

2,5

Știință

Aprobat

3,2 3,2

Investiții

Precizat

10,4 8,4
Mijloace
extrabugetare

7,9

CNAM (Clinicile
universitare)

Executat

15 aprilie 2014

6

Conform rapoartelor de executare pentru anul 2013, Bugetul consolidat la
cheltuieli a fost îndeplinit în volum de 380,5 mln lei.

Structura alocărilor executate
în bugetul consolidat (2013) mln lei
7.9

158.2
Bugetul de Stat
Mijloace extrabugetare

Total
380.5

Bugetele IMSP (CUAMP
și CUStom)

214.4

15 aprilie 2014
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Dacă analizăm executarea bugetului pe compartimentele de bază se cere de
menționat că:
- Din Bugetul de Stat s-au cheltuit 214,4 mln lei (56,3% din bugetul consolidat).
-

Din contul veniturilor extrabugetare s-au cheltuit 158,2 mln lei (41,6 % din
bugetul consolidat).

- Clinicile de Asistenţă Medicală Primară şi Clinica Stomatologică, încadrate în
sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, au efectuat cheltuieli în
sumă de 7,9 mln lei, ce constituie 2,1 % din bugetul consolidat.
- Încă peste 1,0 mln lei am acumulat din depozite și dobânzi.
-

De asemenea, am beneficiat de ajutor umanitar în sumă de 1,9 mln lei sub formă
de utilaj medical, tehnică de calcul, cărți.

Complexul sportiv universitar

15 aprilie 2014
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În conformitate cu prevederile contractului, încheiat cu SRL „Dansicons”, am
intrat în posesie cu titlul „gratuit” a unui Complex Sportiv nou, cu suprafața de
2400 m.p. în trei nivele, cu costul de 20,1 mln lei, amplasat în campusul studențesc
Malina Mică
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Caminul nr. 9
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Caminul nr. 9
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precum și căminul nr.9 reconstruit, cu costul lucrărilor de 18 mln 84,6 mii lei.
Acest cămin, conform deciziei Senatului, este predestinat doctoranzilor pentru
perioada studiilor de doctorat, precum și pentru studenții de peste hotare, sosiți în
Universitate în cadrul mobilității academice, la diferite foruri științifice etc.
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Structura veniturilor proprii (extrabugetare)
obținute în anul 2013, %

74.1

Studii prin contract
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În structura veniturilor proprii, acumulate în anul de referință din prestarea
serviciilor contra plată, cota cea mai mare (74,1%) le revine studiilor pe bază de
contract, Facultăţii de Educaţie Continuă în Medicină și Farmacie și - din taxele de
cazare în cămine.
Încă 8,3 % au provenit din activitatea Centrului Farmaceutic Universitar „Vasile
Procopişin”, Serviciului Stomatologic Universitar și Secţiei de Alimentare și sunt
surse circulante.
Restul – 4,2 % au fost obținute din darea în arendă a patrimoniului, din
granturi, sponsorizări, dobânzi, alte servicii.
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Persoane instruite la finele a. 2013
Total: 13572
5691

Studenți

5685

Medici cursanti
Rezidenți

1846

171

Doctoranzi
Medici, Secundari clinici

89

Masteranzi

83
7

Postdoctoranzi
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În cadrul Facultăţii de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie au trecut
perfecţionarea 5685 de cursanţi, faţă de 5071 - după plan. Volumul alocaţiilor obţinute
a constituit 17,3 mln lei.
La finele anului de referinţă la toate formele de instruire şi-au făcut studiile 13572
persoane.
(Totodată, 49,9 % din numărul total de studenţi și 17,5% dintre doctoranzi – îşi
fac studiile prin contract contra plată.)
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Cheltuielile reale din buget şi mărimea taxei
de instruire în bază de contract (2013) lei
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Reieşind din cheltuielile reale, efectuate din buget în anul 2013, instruirea unui
student bugetar (fără cheltuieli de cămin şi burse) a costat 27 mii 588 lei, iar în
rezidențiat – 20 mii 949 lei.
Taxele de studii ultima dată au fost recalculate şi aprobate prin Hotărâre de
Guvern în anul 2010 și variază în dependență de anul de studii și specialitate.
După cum observaţi, taxele sunt mult mai mici faţă de costurile reale. Aceasta
este realitatea, pe care toată comunitatea universitară trebuie s-o explice societății și,
îndeosebi, reprezentanților mass-media.
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Utilizarea mijloacelor bugetului consolidat
(2013)

8.9%
52%

16.3%

Cheltuieli de personal
Cheltuieli de bursă
Cheltuieli pentru asigurarea
procesului didactic şi ştiinţific
Cheltuieli pentru dezvoltarea bazei
tehnico-materiale

22.3%

Alte cheltuieli

0.5
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În următoarele diapozitive urmărim direcţiile principale de

utilizare ale

Bugetului consolidat.
Cuantumul burselor (2013)

Studenți și
masteranzi

Categoria I:
786 lei, anul I-V;
917 lei, anul VI.

Rezidenți și medici
secundari clinici
Anul I: 910 lei

Anul I: 750 lei

Anul II-III : 1010 lei

Anul II: 750 lei

Anul IV-V : 1045 lei
Categoria II:
660 lei, anul I-V;
770 lei, anul VI.

Categoria III:
612 lei, anul I-V;
714 lei, anul VI.
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Doctoranzi și
postdoctoranzi

Medici secundari clinici
fără vechime în muncă:
1045 lei

Medici secundari clinici
cu vechime în muncă:
în mărimea salariului
de funcție

Anul III : 850 lei

Doctoranzi cu vechime
în muncă de peste 3 ani:
850 lei

Bugetul
fondului de
burse pentru
anul 2013:
33,7 mln. lei
(8,9% )

Postdoctoranzi: în
mărimea salariului mediu
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Dacă e să ne referim la bursele pentru studenţi, rezidenţi, medici secundari clinici,
doctoranzi şi postdoctoranzi, precum şi la alte plăţi de susţinere materială a instruiţilor,
menționăm că în sumă ele au constituit 33,7 mln lei sau 8,9 % din Bugetul consolidat.
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Sursele de acoperire a
cheltuielilor salariale (2013)

Total = 198,0 mln. lei
6,0

78.6

Sursele bugetului de stat
Sursele extrabugetare
Sursele clinicilor universitare
încadrate în asigurări

113.4
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O parte considerabilă – 52%, ce constituie 198,0 mln lei din Bugetul consolidat,
a fost predestinată pentru cheltuieli de personal, care includ retribuirea muncii,
contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primele de asigurare medicală
obligatorie. Sursele de acoperire a acestor cheltuieli le urmărim pe ecran.
Fondul de salarizare (2003-2013) mln lei
180,0
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Fondul de salarizare pe Universitate în anul 2013 a constituit 157,8 mln lei (faţă
de 133,3 mln lei în anul 2012). Pe parcursul ultimilor 10 ani s-a majorat de peste 5 ori.
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Cota din fondul de salarizare
pe domenii de activitate (2013)
Total = 157,8 mln lei
145,2
(92,1%)

Învățământ
Știință
Clinici

4,8
(3,0%)

7,8
(4,9%)

15 aprilie 2014

18

Din fondul total de salarizare, cota cea mai mare a revenit la compartimentul
„Învățământ” (92,1%), pentru „Știință” 4,9%, pentru Clinici – 3%.
Aceste alocaţii au asigurat achitarea salariilor lunare de bază ale corpului
profesoral-didactic, majorate de la 1 aprilie 2013.
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 cu ocazia Zilelor Universității

Ajutoare materiale și premii jubiliare

15 aprilie 2014
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În afară de aceasta, s-au achitat sporurile și suplimentele stabilite în conformitate
cu actele normative în vigoare și deciziile Senatului.

13

Suplimentar s-au acordat

• 1 fond lunar de ajutor material la concediu şi premii de 3,5
fonduri lunare pe an:
• în lunile aprilie și octombrie pentru toţi angajaţii din
Învățământ – câte 75% din fondul lunar
• în iunie, august – câte 50 %

• în luna decembrie 2013 – în mărime de 100%

15 aprilie 2014
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Suplimentar, s-a acordat:
- 1 fond lunar de ajutor material la concediu şi premii de 3,5 fonduri lunare pe an:
Angajații Universității le-au primit în lunile aprilie și octombrie – câte 75% din fondul
lunar, în iunie, august – câte 50 %, iar în luna decembrie 2013 – în mărime de 100%.
Astfel, salariul mediu lunar pe Universitate în domeniul învăţământului a fost de
7056,82 lei, faţă de 5675,41 lei în anul 2012, majorându-se cu peste 1381 lei.
În următoarele imagini se prezintă salariile medii lunare cu toate
componentele, acordate pe categorii de personal profesoral-didactic în anii 20082012, precum şi salariile achitate în anul 2013, care în mediu pe Universitate a constituit
10448 lei.
Salariile medii lunare ale profesorilor sunt mai mici față de cele ale șefilor de
catedră cu cca 1000 de lei. Dar pe parcursul perioadei 2008-2013 la ambele categorii
ele s-au majorat cu mai mult de 2,5 ori. Situația dată se menține și la conferențiari,
unde salariul a crescut cu mai mult de 3 ori și mai pronunțată este această tendință la
asistenți.
În legătură cu remanierile și reformele, care au loc în Universitate și în sistemul de
sănătate, la catedre sunt angajați cei mai talentați tineri, care au făcut stagii peste
hotare, cunosc limbile de circulație internațională, tehnologiile informaționale, cele mai
avansate metode de instruire și evaluare și care cu mare responsabilitate se încadrează
în toate formele de activitate la nivelul exigențelor timpului și standardelor
contemporane.
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Cheltuieli pentru procurarea mărfurilor
şi acoperirea serviciilor (2007-2013) mln. lei
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Pentru procurarea mărfurilor şi acoperirea serviciilor în anul de referinţă au
fost cheltuite 62,0 mln lei sau 16,3 % din Bugetul consolidat. Faţă de anul 2012
cheltuielile au crescut cu 9,9 %.
Cheltuieli pentru servicii comunale
(2007-2013) mln. lei
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Dintre acestea, pentru achitarea serviciilor comunale, inclusiv şi ale
catedrelor clinice, amplasate în IMSP, s-au consumat 23,7 mln lei sau 6,2 % din
Bugetul consolidat. Faţă de anul 2012 cheltuielile s-au majorat cu 2,5 mln lei. Această
creştere se explică prin majorarea numărului de mijloace tehnice folosite,
extinderea spaţiilor de studii, deschiderea noilor obiecte și subdiviziuni etc.
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Asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică
şi informaţională (2007-2013) mln. lei
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Pentru asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică şi informaţională a
procesului didactic în anul de referință s-au cheltuit peste 25,4 mln lei şi practic s-au
menţinut la nivelul anului 2012.
Cheltuieli pentru procurarea și editarea
materialelor didactice (2013)
Total: 2,8 mln lei

Titluri
de carte
1,6 mln. lei

Centrul Editorialpoligrafic
“Medicina”
1 mln. 19 mii lei

Abonarea
208,2 mii lei

• Completarea colecţiei Bibliotecii cu 484 de titluri de carte
(11 mii exemplare)
• 8 mii titluri de reviste și 400 titluri de cărți electronice, care
pot fi accesate on-line şi off-line,
• 727 titluri de publicații didactice în limba engleză accesate
off-line
• 168 publicații editate de cadrele didactice ale universității
cu access full-text

• Completarea colecţiei de carte cu 94 titluri noi (tiraj total de
11 mii 762 exemplare)

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

15 aprilie 2013
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Din suma menționată 1,6 mln lei s-au utilizat pentru completarea colecţiei
Bibliotecii Ştiinţifice Medicale și 208,2 mii lei - pentru abonarea la ediții periodice.
Centrul Editorial-poligrafic „Medicina” a editat lucrări didactice, ştiinţifice și
alte servicii poligrafice în volum de peste 1,2 mln lei.
16

Pentru asigurarea catedrelor și activităților de cercetare cu reactive, manuale şi
materiale didactice s-au cheltuit peste 3,3 mln lei (pentru procesul didactic – 2,3 mln
lei și pentru cercetare peste 1,0 mln lei, depășind nivelul anului precedent cu peste 155
mii lei.
Pentru asigurarea informaţională a procesului de studii şi procurarea
consumabilelor pentru tehnica de calcul s-a utilizat peste 1,3 mln lei, cu o majorare
de 59 % față de nivelul anului precedent (0,8 mln lei).
Cheltuieli pentru dezvoltarea
bazei tehnico-materiale (2013)
Total: 84,8 mln. lei

27.7
76,7%

36,1
42.6%

48,7
57.4%
Transferuri capitale pentru CUSIM
Din surse proprii

8.4
23,3%
Procurarea mijloacelor fixe și a
pământului
Investiții și reparații capitale
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La capitolul „Cheltuieli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale», care
includ procurări de mijloace fixe și pămînt, efectuarea investițiilor și reparațiilor
capitale, precum și transferuri capitale efectuate în anul 2013 pentru dotarea Centrului
Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, finanțate de la Comisia Europeană, sau îndreptat 84,8 mln lei (22,3% din bugetul consolidat).
Din contul surselor proprii s-au cheltuieli 36,2 mln lei, inclusiv:
Pentru procurarea tehnicii de calcul, utilajului științifico-medical, articolelor
sportive, mobilierului şi altor mijloace fixe, destinate procesului de studii, activităţii de
cercetare ştiinţifică şi funcţionării normale a căminelor s-au cheltuit peste 8,3 mln
lei.
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Tot aici, în conformitate cu Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei
de informatizare a Universităţii în perioada 2012-2015, a fost încheiat contractul
pentru prestarea serviciilor de elaborare şi implementare a Sistemului Informaţional
de Management Universitar, costul căruia este de (204 mii $), sau peste 2,5 mln lei. În
anul de referință s-au achitat lucrări în volum de 1,0 mln lei.
Lucrări de investiții și reparații capitale
Nr./o.

Denumirea obiectelor

Executat
anul 2013,
mii lei

1.

Reparaţia Blocului de studii nr. 2

9325,0

2.

Căminul nr. 12

3516,6

3.

Reconstrucţia imobilului 01 (căminul 14, nivelele 1 şi 2) pentru amplasarea Clinicii
Stomatologice nr. 2
Reparaţia catedrelor clinice ale USMF (Aula Institutului Mamei şi Copilului), Catedra de
chirurgie generală-semiologie, Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Reparaţia holurilor şi sălii de aşteptare din incinta Blocului Central, nivelul 1 şi 2

4751,5

1583,9

7.

Reparaţia parţială a reţelelor termice (interioare – căminele nr. 1, 10, 17 şi exterioare – Blocul
central)
Reparaţia parţială a reţelelor electrice interioare (căminele nr. 6 și 7, Farmacia Universitară)

8.

Reparaţia fostei încăperi a Catedrei de microbiologie, Blocul central de studii

1340,0

9.

Reparaţia acoperişurilor căminului nr. 2 – total şi căminelor 3, 7, 8, 11 – parţial

270,2

10.

Reparaţia grupurilor sanitare din incinta blocului de studii nr. 1

11.

Reparaţia acoperişului Laboratorului central

12.

Reparaţia faţadei principale a Blocului central de studii

4.
5.
6.

2912,7

-

211,4

177,1

26 065,5

Total
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Alte lucrări de reparație capitală:

N./o.

1870,0

Executat
anul 2013,
mii lei
119,9

1.

Lucrări de iluminare a faţadelor Blocului central si Centrului de Recuperare si Sport din str. 31 August 1989

2.

Amenajarea sălii de computere din incinta Complexului Sportiv din str. N. Testemiţanu, 24/5

3.

Reparaţia holului nr. 1 nivelul II din incinta Blocului central

118,0

4.

Reparaţia încăperilor Catedrei de epidemiologie

117 ,8

5.

Reparaţia turnătoriei la Catedra de stomatologie ortopedică

117,5

6.

Amenajarea teritoriului adiacent Clinicii Stomatologice Universitare din str. Toma Ciorbă, nr. 42

117,2

7.

Lucrări de reparaţie a traseului de căldura a Blocului central

111,3

8.

Reparaţia pardoselii în aula Blocului de studii nr. 4 şi a nodului sanitar din Laboratorul central

103,6

9.

Lucrări de montare a cutiilor de cablu şi a cablului electric la Blocul central din bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165
şi Clinica Stomatologică nr. 2 din str. M. Viteazu, 1

99, 0

10.

Reparaţia postului de transformatoare la Blocul de studii nr. 4

82,8

11.

Lucrări de reparaţie a nodurilor sanitare la Catedra de obstetrică si ginecologie din incinta IMSP Institutului
Mamei şi Copilului, str. Burebista, 93

61,1

12.

Instalarea panoului informativ la Complexul Sportiv din str. N. Testemiţanu, 24/5

58,4

13.

Montarea copertinelor la intrările din curtea Clinicii Stomatologice Universitare

50,0

14.

Instalarea sistemului de irigare la Complexul Sportiv din str. N. Testemiţanu, 24/5

47,5

15.

Instalarea reţelelor video la Complexul Sportiv din str. N. Testemiţanu, 24/5

42,3

16.

Alte obiecte minore

369,2

TOTAL

TOTAL GENERAL

15 aprilie 2014

119,0

1676,2

27 741,7
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Ca și în anii precedenți, pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparaţii
capitale și curente, necesitățile au fost mai mari decât posibilitățile. Din 36,3 mln lei,
care se cereau pentru aceste lucrări, au fost alocate doar 27,7 mln lei. Lista obiectelor
o vedeţi pe ecran. Acest lucru s-a făcut intenționat pentru a îndrepta o mai mare parte
a surselor financiare la majorarea salariilor.

Blocul de studii nr. 2

15 aprilie 2014
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Blocul de studii nr. 2

15 aprilie 2014
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Cea mai mare parte a surselor financiare au fost alocate pentru reparația
Blocului de studii nr. 2,
19

Căminul nr. 12

15 aprilie 2014
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precum și Căminului nr. 12, pregătit pentru rezidenți. Sperăm să se găsească
mijloace financiare pentru a continua acest proces
Și în anul de referinţă accentul s-a pus pe îmbunătăţirea condiţiilor de activitate
a catedrelor clinice universitare, amplasate în incinta IMSP.
Catedra de chirurgie generală-semiologie

15 aprilie 2014
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20

Catedra de chirurgie generală-semiologie

15 aprilie 2014
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S-au efectuat lucrări de reparaţie la catedra Chirurgie generală-semiologie și
Obstetrică și Ginecologie din Spitalul Clinic Municipal nr.1

Aula “Victor Ghețiul” Institutul Mamei și Copilului

15 aprilie 2014
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Aula “Victor Ghețiul” Institutul Mamei și Copilului

15 aprilie 2014
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și Aulei din incinta Institutului Mamei şi Copilului, care au fost deschise către 1
septembrie 2013.

Aula din incinta Spitalului clinic municipal
“Sfânta Treime”
Aula “Sfânta Treime”

39
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Centrul Universitar de Simulare
în Instruirea Medicală (CUSIM)

15 aprilie 2014
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Deja de multe ori s-a vorbit despre finanțarea și deschiderea Centrului de
Simulare de pe str. 31 august 137A. Cred că marea majoritate din această sală l-ați
vizitat. Astăzi vă prezentăm doar câteva imagini.
Centrul Universitar de Simulare
în Instruirea Medicală

15 aprilie 2014
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Centrul științific de cultivare
a plantelor medicinale

15 aprilie 2014
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Întru extinderea terenului pentru stagiile practice ale Facultăţii Farmacie şi
dezvoltarea continuă a Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale în anul 2013 s-a
procurat 1,25 ha de pământ în sumă de 149,4 mii lei.

Centrul științific de cultivare
a plantelor medicinale

15 aprilie 2014
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Bugetul consolidat pentru anul 2014.
Sursele de venituri tradițional sunt aceleași, ca și în anul precedent.
Surse de venituri (2014)

Mijloace alocate din
contul bugetului de
stat pentru activităţi
de cercetare-inovare

Alocații din
contul CNAM și
din alte surse

Mijloace alocate
de fondator din
Bugetul de Stat
pentru servicii
educaționale

Surse de
venituri

Contracte de
dare în arendă şi
de locaţiune

Mijloace provenite din
taxe de studii, cursuri
de formare continuă,
alte taxe şi servicii

Dobânzi de la
depozitele
bancare

Granturi, donaţii
şi sponsorizări

15 aprilie 2014
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Pentru anul 2014 Bugetul consolidat al Universităţii la cheltuieli s-a estimat la
nivel de 373,6 mln lei, cu o majorare de 27,5 mln lei față de anul 2013, inclusiv 46,5
% din contul Bugetului de stat, 50,5% din surse extrabugetare și, ca și în anul
precedent 3,0 % din contul CNAM pentru Clinicile Universitare.

Structura bugetului consolidat (2014)

Total = 373,6 mln. lei
188,5
(50,5%)

11,2
(3,0%)

Bugetul de stat
Surse extrabugetare
Bugetul Clinicii AMP și
Clinicii Stomatologice

173,9
(46,5%)
15 aprilie 2014
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La rândul său, din Bugetul de stat în sumă de 173,9 mln lei, ca și în 2013 peste 91%
revin la Învățământ, totodată se majorează alocațiile pentru Ştiinţă şi inovare până la
8,2 % (comparativ cu 6,6%) și pentru întreţinerea studenţilor orfani cu 0,1 %.
Alocaţii din Bugetul de Stat (2014)

Total = 173,9 mln. lei
158,9
(91,4%)

Învăţământul universitar şi
postuniversitar
Sfera ştiinţei şi inovării
Întreţinerea studenţilor orfani

0,8
(0,4%)

14,2
(8,2%)

15 aprilie 2014
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Din Bugetul de stat la capitolul „servicii educaționale” de la 1 ianuarie 2014 au fost
prevăzute surse financiare pentru majorarea cu 10 la sută a burselor pentru studenți,
rezidenți și masteranzi, iar pentru doctoranzi - cu peste 35 la sută cu stabilirea ei la
nivelul bursei rezidenților.
După cum se ştie, bursele se asigură din Bugetul de stat şi mărimea lor nu
depinde de Universitate.
În afară de aceasta, din Bugetul de stat se prevede acoperirea parţială a
cheltuielilor pentru întreţinerea campusului/căminelor studenţeşti. Volumul
alocaţiilor în acest scop constituie 6,8 mln lei.
Pentru întreţinerea studenţilor cu statut de orfan în anul 2014 sunt prevăzuţi 779,2
mii lei.
La capitolul „Venituri proprii”, pentru anul 2014 se preconizează cheltuieli în
volum de 188,5 mln lei, care este cu 19,6 mln lei mai mare faţă de anul 2013.
În total bugetul Universităţii la compartimentul „Învăţământ” se estimează la
nivel de 361,4 mln lei.

26

Achitarea burselor (2014)

Burse studenți
14,8 mln. lei

1642
studenți
bursieri

560 lei –
1008 lei

Burse rezidenți
21,0 mln. lei

1646
rezidenți

1000 lei –
1150 lei

Burse
masteranzi,
secundari clinici
1,4 mln. lei

Burse doctorat
0,6 mln. lei

104
secundari
clinici

37
doctoranzi
bursieri

1150 lei

1150 lei

15 aprilie 2014
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În anul 2014 la capitolul „Ştiinţa şi inovare” va fi o situaţie mai bună față de anul
2013. Bugetul aprobat pentru cercetări ştiinţifice este cu peste 2 mln lei mai mare față
de anul 2013.
Știință și inovare (2014)

Bugetul a. 2013
8 mln. 355,2

15 aprilie 2014

Bugetul aprobat pentru
cercetările ştiinţifice (2014)
10 mln. 386,9 mii lei
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Aceste surse vor permite:
- acoperirea unui nivel minim de salarizare a personalului, încadrat în ştiinţă;
- achitarea salariilor pentru 12 luni;
- acordarea premiului în luna februarie în mărimea salariului de funcţie;
- majorarea salariilor de la 1 octombrie 2014;
- acordarea premiilor trimestriale în volum de câte 50 la sută;
- acordarea unui ajutor material la concediu.
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Pentru instruirea cadrelor în postdoctorat se prevăd 845,5 mii lei, încă 3 mln lei
pentru Biblioteca Științifică-medicală.
După cum deja cunoașteți, în condiţiile de autonomie financiară, mijloacele
pentru cercetare ştiinţifică se alocă din buget în baza programelor şi proiectelor
câștigate prin concurs cu încheierea contractelor între fiecare laborator științific
universitar în parte și Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Totodată, trecerea la sistemul de finanțare a cercetărilor pe bază de contract,
impune cofinanțarea din partea Universității a cel puțin 20 la sută din volumul
finanțării bugetare. Aceasta se estimează la circa 3,5 mln lei, dintre care peste 500 mii
lei – se prevăd pentru reactive și peste 1,8 mln lei - pentru utilaj. Prin urmare, din partea
laboratoarelor științifice se cere o activitate mai insistentă și eficientă în obținerea și
atragerea resurselor financiare extrabugetare.
Știință (2014)

acoperirea unui nivel minim de salarizare

achitarea salariilor pentru 12 luni
acordarea premiului în luna februarie în mărimea salariului de
funcţie
majorarea salariilor de la 1 octombrie 2014

acordarea premiilor trimestriale

ajutor material la concediu

15 aprilie 2014

50

În structura veniturilor proprii, care se estimează din prestarea serviciilor contra
plată, cota cea mai mare ca și în anul precedent le revine studiilor pe bază de contract,
Facultăţii de Educaţie Continuă și taxelor de cazare în cămine.
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Structura veniturilor proprii (extrabugetare)
obținute (2014)

60.7%

Studii prin contract

8,3%

Veniturile FECMF de la cursurile de perfecționare

6,1%

Venituri din taxele de cazare

Veniturile Centrului Farmaceutic Universitar

6%

Depozit cu dobândă

5,8%

Venituri din granturi și sponsorizări, alte servicii

5,1%
2,1%

Veniturile Serviciului Stomatologic Universitar

1,9%

Venituri din darea în arendă

1,7%

Veniturile Secției Alimentară

0
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20

30

40

50

60

15 aprilie 2014

70
51

Mijloacele Bugetului consolidat, tradițional, sunt repartizate pentru asigurarea
celor 5 direcţii de cheltuieli, reflectate în diapozitiv.
Cea mai importantă şi impunătoare parte a Bugetului consolidat este predestinată
pentru cheltuieli de personal - 60,6%.
Pentru achitarea burselor pentru studenţi, rezidenţi, medici secundari clinici,
doctoranzi şi postdoctoranzi, precum şi la alte plăţi de susţinere materială a instruiţilor,
s-au preconizat în total 39,1 mln lei sau 10,5 % din Bugetul consolidat.
Utilizarea mijloacelor bugetului consolidat
(2014)

10.5%

60.6%

Cheltuieli de personal
Cheltuieli de bursă
Cheltuieli pentru asigurarea
procesului didactic şi ştiinţific

16.6%

Cheltuieli pentru dezvoltarea bazei
tehnico-materiale
Alte cheltuieli

0.4

15 aprilie 2014

11.9%
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Pentru acoperirea tuturor serviciilor, procurarea mărfurilor şi altor
cheltuieli curente în anul de referinţă sunt prevăzuţi 61,9 mln lei sau 16,6 % din
Bugetul consolidat.
Din acestea 12 mln lei constituie sursele circulante, provenite din activitatea
Serviciului alimentar şi Centrului Farmaceutic Universitar.
Pentru achitarea serviciilor comunale, inclusiv şi ale catedrelor clinice,
amplasate în IMSP, s-au preconizat 25,6 mln lei sau 6,8 % din Bugetul consolidat.
Majorarea alocaţiilor aici sunt în relație cu deschiderea obiectelor noi:
Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Complexului Sportiv,
precum şi Căminului nr.9. Vor fi necesare mijloace financiare suplimentare pentru
salarizarea personalului nou angajat, achitarea serviciilor comunale, procurarea
mobilierului, mijloacelor fixe, obiectelor de uz casnic şi gospodăresc şi multe altele.
Pentru asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică şi informaţională a
procesului didactic şi activităţii ştiinţifice în anul 2014 sunt preconizate 17,5 mln lei.
Dintre acestea circa 1 mln lei se prevăd pentru completarea colecţiei Bibliotecii
Ştiinţifice Medicale cu manuale şi abonarea la ediţiile periodice.
Pentru asigurarea catedrelor cu reactive, manuale și materiale didactice editate
se preconizează 4 mln lei, iar pentru activitatea ştiinţifică – 829,0 mii lei – o sumă
insuficientă, la care Universitatea urmează să aloce încă peste 500 de mii lei.
Internaţionalizarea procesului de studii este un obiectiv primordial în
activitatea USMF. În anul în curs pentru atragerea studenţilor de peste hotare se cere să
majorăm sursele pentru publicitate.
Și aici țin să Vă informez că, la momentul actual, înrolarea la facultăţile
universităţii se realizează prin înscriere individuală şi prin intermediul companiilor
partenere. Diversificarea geografică a studenţilor internaţionali, însă, poate fi eficient
realizată doar prin conlucrarea cu firmele din alte ţări.
Astfel, ne bucură faptul că după un şir de negocieri a fost semnat un acord de
colaborare cu compania UMUSA cu sediul în California, în corespundere cu care,
pentru anul universitar 2014-2015 se prevede a înrola 15 cetăţeni SUA la facultatea
Medicină, iar ulterior şi la Facultatea Stomatologie, cel puţin câte 2 grupe de studenţi
pe an.
30

În anul de referinţă au fost încheiate contracte de colaborare cu 3 companii noi
din Turcia, India şi SUA.
Se revitalizează cooperarea cu Ministerul învăţământului din Iordania care
prevede trimiterea la studii a cetăţenilor acestei ţări. Are tendinţă pozitivă creşterea
numărului de studenţi înrolaţi din Finlanda şi Suedia.
Aceste fapte, pe de o parte, sporesc autoritatea internaţională a Universității
noastre, pe de alte parte, impun cerinţe drastice pentru fiecare subdiviziune în ce
priveşte asigurarea procesului de instruire şi perfecţionarea competenţelor de
predare în limba engleză.
În acest scop, precum și pentru stagii și deplasări peste hotarele republicii, de
asemenea, sunt necesare anumite surse.
Acoperirea serviciilor, procurarea
mărfurilor și alte cheltuieli curente (2014)
Total: 61,9 mln lei
25,6
Asigurarea tehnico-materială,
metodico-didactică şi
informaţională, cheltuieli de regie

Achitarea serviciilor comunale pe
Universitate

12

Surse circulante

17,5

15 aprilie 2014
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Pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, care include procurarea mijloacelor
fixe, efectuarea reparaţiilor şi investiţiilor capitale, se preconizează 44,3 mln lei, ce
constituie 11,9 % din bugetul consolidat, necătând că necesitățile sunt mai mari, pe
când investițiile, conform standardelor stabilite pentru baza tehnico-materială în țările
econom-avansate sunt de cel puțin 20%.
Din ele pentru procurarea mijloacelor destinate procesului de studii, ştiinţific şi
pentru cămine se prevăd 17,6 mln lei, dintre care peste 4,5 mln lei vor merge la
achiziţionarea tehnicii de calcul, mobilierului, utilajului medical, precum şi pentru
dezvoltarea sistemului informaţional.
31

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale

44,3 mln lei
11,9%

Se recomandă
cel puțin 20%

15 aprilie 2014
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Un lucru aparte revine lucrărilor de reparaţie capitală. Solicitări din partea
subdiviziunilor universitare au fost de 46,9 mln lei. Însă ținând cont de direcția noastră
prioritară – de a majora salariile personalului universitar – avem posibilitatea de a
acoperi financiar doar 27 mln lei.

Reparații capitale
Denumirea obiectelor

Surse financiare
necesare
mln. lei

Surse financiare
disponibile
mln. lei

2745,00

2745,00

650,0

650,0

500,0
3895,0

500,0
3895,0

Investiții capitale:

1. Finisarea reconstrucţiei imobilului 01 (căminul 14, nivelele 1 şi 2)
pentru amplasarea Clinicii Stomatologice nr. 2 (tranșa III)
2. Realizarea busturilor personalităților notorii pentru Aleea
savanților și medicilor iluștri
3. Construcția iazului în s. Bardar
Total
Reparații capitale:

1. Reparația Blocului de studii nr. 1 (tranșa II)

20658,3

358,3

2. Reparația Blocului de studii nr. 1 (tranșa I)

14000,00

14000,00

3. Finisarea reparaţiei în căminul nr.12

4000,00

4000,00

4. Finisarea reparaţiei Blocului de studii nr. 2
5. Reparația catedrelor Facultății de Farmacie din incinta Centrului
Farmaceutic Universitar
6. Reparația capitală a acoperișului căminului nr. 8
Total
TOTAL

3066,3

3066,3

1000,0

1000,0

270,0
42994,6
46889,6

270,0
22694,6
26589,6
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Este o necesitate stringentă de a începe reparația capitală a Blocului de studii nr.1.
Costul lucrărilor aici se estimează la nivel de peste 30 mln lei. Noi nu dispunem de
acești bani. De aceea, în 2014 se preconizează efectuarea primei tranșe a lucrărilor în
volum de 40-50% din cost, restul lucrărilor se vor executa în anii viitori.
32

3,1 mln lei sunt planificați pentru finisarea reparației în Blocul de studii nr.2. Încă
1,0 mln de lei se prevăd pentru efectuarea reparației capitale a încăperilor din incinta
Centrului Farmaceutic Universitar din contul surselor acumulate din darea în
locaţiune a încăperilor neutilizate.
La capitolul ”Investiții capitale”, precum și ”Reparații capitale” în anul curent,
surse din contul bugetului de stat nu se prevăd. Toate lucrările se vor efectua doar din
surse proprii.
Pentru finisarea reconstrucţiei Căminului nr.14, nivelele 1 şi 2 în scopul
amplasării Clinicii Stomatologice nr. 2 se prevăd 2,7 mln lei.

Blocul de studii nr. 1 “Leonid Cobâleanschi”

15 aprilie 2014
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Aleea savanților și medicilor iluștri (2014)

15 aprilie 2014
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Prin decizia Senatului nr.8/2 din 16.10.13 cu privire la aprobarea personalităților
pentru Aleea savanților și medicilor iluștri pentru anul 2014 s-au aprobat 650 mii lei
pentru confecționarea busturilor.
Întru extinderea terenului pentru stagiile practice la Facultatea Farmacie şi
dezvoltarea continuă a Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale, în anul 2014 sunt
preconizate 150 mii lei și 500 de mii lei – pentru construcția iazului.
La acest capitol avem mai multe proiecte de viitor. Noi ne-am adresat către
Guvern cu solicitarea de a permite reconstrucția blocului din strada 31 August în
comun cu antreprenorii, care ar putea să-și construiască pentru ei și parțial pentru noi.
Aceasta ar contribui la extinderea suprafeței Centrului de Simulare și ar oferi spațiu
pentru Agenția de acreditare și evaluare a instituțiilor din sistemul de sănătate.
După cum știți mai mulți ani în șir este îngrădită o porțiune de teren privatizat
între blocurile de studii nr. 3 și 4. Și aici am avea nevoie de susținere pentru
construcția unui obiectiv de menire socio-culturală în comun cu vre-o organizație,
care ar putea în schimb să execute niște lucrări de reparație pentru Universitate.
În rezultatul mai multor adresări, în sfârșit ni s-a retrocedat

Muzeul istoriei

medicinii, dar avem probleme cu pământul, care până când nu ne aparține.
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Încă un obiectiv care a fost construit mai mulți ani în urmă, dar din lipsă de
finanțe n-a fost finisat, este Centrul de Recuperare din strada 31 august, 137 A.
Multiplele adresări și propuneri către companiile de construcții din țară și de peste
hotare nu și-au atins scopul. Actualmente un interes concret au manifestat
reprezentanții unei companii din Turcia, în componența căreia au sosit asistenți,
medici, constructori cu intenții serioase. Este acea companie care a construit
Medpark-ul și alte obiective în domeniul sănătății.
Dacă vom ajunge la o înțelegere se va cere de a schimba câte ceva în structura
Universității și funcțiile subdiviziunilor, în special aceasta poate să se refere la sălile
sportive.
În luna martie l-am avut în vizită pe Dl Harel Seidenwerg, președintele
corporației Bionorica din Germania, care a manifestat un interes deosebit față de
Centrul de cultivare a plantelor medicinale, unde s-ar putea crea un Centru de instruire
în domeniul Fitoterapiei pentru regiunea est-europeană.
Integrarea învățământului superior medical şi farmaceutic în Republica Moldova
în spaţiul educaţional european este una din direcţiile strategice principale de
dezvoltare ale Universității.
Procesul de integrare include ajustarea sistemului naţional de instruire la
conţinutul standardelor educaţionale şi condiţiile de formare a medicilor în spaţiul
comunitar european şi corespunde organic prevederilor Acordului de asociere a
Republicii Moldova la Comunitatea Europeană.
Atingerea acestui scop major necesită implementarea principiilor şi crearea
condiţiilor comparabile cu cele din Comunitatea Europeană pentru formarea
medicilor şi farmaciştilor prin instituirea unui management integrat a proceselor de
educație, cercetare medicală și furnizare a asistenței medicale.
Experienţa ţărilor UE, inclusiv ale ţărilor Baltice, demonstrează elocvent, că
acest proces complex poate fi realizat cu succes în Spitalele Universitare, ale căror
fondator/cofondator sunt Universităţile.

35

Spitalul Universitar este o instituţie medicală multiprofil şi multifuncţională,
un Centru de excelenţă pentru asigurarea instruirii clinice, prestarea serviciilor
medicale cu folosirea tehnologiilor avansate şi realizarea cercetărilor ştiinţifice în
domeniul medicinii, în conformitate cu cerinţele Sistemului Naţional de Sănătate,
Recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Standardele şi metodele avansate
implementate în spaţiul comunitar european.
În prezent în țara noastră există premise necesare pentru elaborarea cadrului
legal şi normativ de creare a Spitalului Universitar şi această activitate trebuie să fie
una din priorităţile modernizării procesului de instruire pe termen scurt şi de
perspectivă.
Aleea savanților și medicilor iluștri (2014)
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În 2014 pentru cheltuieli de personal se planifică 226,4 mln lei.
Aceste cheltuieli sunt în creştere faţă de anul precedent cu 28,4 mln lei.
Din volumul total al cheltuielilor salariale cota ce revine veniturilor proprii se
majorează de la 39,7 % în anul 2013 până la 44,6% în anul 2014.

Din sursele bugetare pentru salarizare s-au îndreptat 117,5 mln lei, ce constituie
51,9 % din Bugetul consolidat şi 7,8 mln lei sau 3,5% pentru salarizarea personalului
încadrat în Clinicile Universitare Stomatologice şi de Asistenţă Medicală Primară.
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Fondul de salarizare pe Universitate în anul 2014 va constitui 179,8 mln lei faţă
de 157,8 mln lei, achitate în anul 2013.
Fondul de salarizare (mln lei)

2014
179,8

2013

157,8
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150
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Din fondul total de salarizare, ca și în 2013 cota cea mai mare – 91,1% va reveni la
compartimentul ”Învățământ”. Pentru Știință – 5,4% și Clinici – 3,5%.
Aceste alocaţii vor asigura achitarea salariilor lunare de bază ale corpului
profesoral-didactic, specialiştilor şi muncitorilor, conform politicii salariale pentru
anul 2014 și majorării salariilor de la 1 aprilie 2014.
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Suplimentar, se preconizează să acordăm 1 fond lunar de ajutor material la
concediu şi premii a câte 50 % trimestrial sau 2 fonduri lunare pe an.
Fondul de salarizare
Total = 179,8 mln. lei
163.7
(91,1%)
Învățământ

Știință
Clinici

6,2
(3,5%)
15 aprilie 2014

9,7
(5,4%)
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După cum știți, începând cu anul 2013 salarizarea cadrului profesoral-didactic
se efectuează conform grilelor de salarii lunare de funcție stipulate de Hotărârea
Guvernului RM nr.195 din 13 martie 2013, care sunt valori minime obligatorii,
garantate de stat.
Cuantumul lor, în funcţie de resursele financiare disponibile, poate fi majorat
proporţional, până la limita maximală a grilelor indicate, care prezintă mărime dublă.
De la 01.04.2013 cuantumul lor pentru corpul profesoral-didactic a fost majorat cu
aplicarea coeficientului 1,65.
Pentru anul 2014 se propune majorarea coeficientului până la 1,85 cu începere
de la 1 aprilie.
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Salariile lunare de funcție cu coef. 1,85
Funcţia

Grila de salarii
lunare de funcție,
lei

Salarii lunare de funcție, lei
cu coef. 1,85 (+12.12%)

profil teoretic

profil teoretic
profil clinic
profil clinic
(fără titlu
(fără titlu
(-5%)
didactic) 95%
didactic) 95%

Profesor

3000-6000

5550

5272.50

5272.50

5008.88

Conferenţiar

2700-5400

4995

4745.25

4745.25

4507.99

Lector superior

2500-5000

4625

X

4393.75

X

Lector, asistent

2200-4400

4070

X

3866.50

X
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Sporuri și suplimente

Grade
științifice

300 lei,
700 lei

15 aprilie 2014

Titlu
onorific

100 lei

Categorii
de
calificare

30, 40 şi 50%
din salariul de
funcţie pentru
bibliotecari,
laboranți și
farmaciști

Vechime
în muncă

se plăteşte
lunar, calculat
în procente faţă
de salariul de
funcţie
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Suplimentar la salariul tarifar/de funcţie, personalul va beneficia de sporuri şi
suplimente, care rămân în vigoare şi în condiţiile noi de salarizare, în aceleaşi mărimi şi
pe care deja le cunoaşteţi.
Aceste sporuri şi suplimente de asemenea prezintă valori minime obligatorii
garantate de stat.
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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 funcţiei 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.
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În afară de aceasta se prevede acordarea plăţilor de stimulare şi compensare, sub
formă de:
- Sporuri pentru înaltă eficienţă în muncă, intensitate a muncii, precum şi pentru
executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă, pe perioada
executării acestora;
- Premii trimestriale și unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi zilelor
de sărbătoare nelucrătoare, precum şi ajutoarele materiale.
Plăţi de stimulare şi compensare

Sporuri pentru
înaltă eficienţă în
muncă, intensitatea muncii, s.a.

Ajutoare
materiale
Premierea
personalului
pentru
performanță în
activitate

Premii unice cu
prilejul jubileelor,
sărbătorilor
profesionale ș.a.
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Astfel, salariile medii lunare, ţinând cont de 2 premii şi 1 ajutor material, pentru
cadrul profesoral-didactic vor creşte cu circa:
1000-1100 la şefii de catedră;
900-1000 lei la profesori;
800-880 lei la conferenţiari;
775-815 lei la lectori
şi 680-715 lei la asistenţi.
Retribuirea muncii personalului din laboratoarele științifice se va efectua în
modul și conform condițiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 47 din 12
ianuarie 2007 ”Cu privire la salarizarea angajaților organizațiilor de drept public din
sfera științei și inovării finanțate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr.10-13, art. 62).
Pentru funcţionari administrativi, specialişti, bibliotecari, muncitori și alți
angajați ai Universității, în conformitate cu politica salarială pentru anul 2014, se
prevede implementarea următoarelor norme minime, garantate de stat şi acoperite
de bugetul de stat:
- în luna februarie 2014 se menţine premiul anual pentru rezultatele activităţii în
anul 2013 în mărimea unui salariu tarifar/de funcţie, care deja a şi fost achitat.
Începând cu 1 octombrie 2014 în sfera bugetară se preconizează majorarea
salariului pentru I categorie de salarizare de la 900 lei până la 1000 lei, iar pentru
ceilalţi salariaţi cu 105 -180 lei.
Pentru această majorare în bugetul de stat pe anul 2014 sunt prevăzute sursele
financiare doar pentru 2 luni – octombrie și noiembrie 2014. Însă, analizând sursele
noastre proprii și ținând cont de aportul acestor angajați în asigurarea desfășurării
normale a procesului de instruire în Universitate, se propune de a face acest lucru
începând cu 1 aprilie 2014.
Pentru categoriile de personal, nominalizate mai sus, la salariul minim
bugetar vor beneficia, ca și până acum, de o susţinere suplimentară din contul
surselor extrabugetare. Însă majorarea finală va fi diferențiată în funcție de personal
și categoria de calificare.
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Deja este bine știut că o parte din plăţile salariale depind de posibilităţile
financiare ale Universității. Ele la rândul său, sunt în relație cu stabilitatea surselor
de finanţare şi de mulţi alți factori, atât interni, cât şi externi.
Fondul de salarizare
pentru specialiști, muncitori și alți angajați

În luna februarie 2014 se menține premiul anual pentru
rezultatele activităţii în anul 2013 în mărimea unui salariu tarifar
de funcţie.

Începând cu 1 octombrie 2014, se preconizează majorarea în
sfera bugerară a salariului tarifar de funcţie pentru I categorie
de salarizare de la 900 lei pâna la 1000 lei, iar pentru ceilalți
salariați – cu 105-180 lei.
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Și dacă sursa de finanţare din contul Bugetului de Stat este cât de cât clară, aprobată
prin Legea Bugetului şi acoperă acel minim de salarizare garantat de stat, atunci
volumul surselor proprii, extrabugetare, urmează să fie încă obţinut.
Și aici există multe riscuri, precum ar fi:
1) numărul de studenţi admişi la studii, care este limitat prin capacitatea de
instruire;
2) mărimea taxelor, (care începând cu anul acesta urmează să fie coordonată cu
Ministerul Sănătății);
3) reuşita slabă la instruire şi disciplină a studenţilor internaţionali, din ce cauză
numai în anul acesta se preconizează să fie exmatriculaţi circa 70-100 studenţi, în
consecinţă bugetul Universităţii se va diminua cu peste 4-5 mln lei, şi mulţi alţi
factori.
În afară de aceasta, în Planul strategic de dezvoltare a Universităţii noastre pe prim
plan se găseşte asigurarea cât mai adecvată şi la un nivel contemporan a procesului
didactic cu mulaje, simulatoare, programe virtuale, echipament medical, etc., fapt ce
necesită surse financiare impunătoare, pe când sursele bugetului de stat sunt limitate.
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Acest lucru trebuie să fie înțeles de comunitatea universitară. Și dacă vrem să
muncim în condiții normale, să sporim calitatea instruirii și prestigiul Universității,
să avem și salarii decente este necesar să conștientizăm că toate acestea depind de
fiecare din noi în parte și de noi toți împreună, de atitudinea noastră față de obligațiile
profesionale, morale și civice.

Numărul de
studenți

Reușita și
disciplina
slabă a
studenților
internaționali

Riscuri

Mărimea
taxelor
aprobate de
Ministerul
Sănătății

Alți factori

15 aprilie 2014

71

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 de sinceră şi
clară înţelegere, 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, va

contribui la sporirea calităţii procesului de învăţământ, cercetare, asistență
medicală calificată și, în ultimă instanță, a prestigiului Alma Mater.
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