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Aprobat: 

Director _______________Nina Negara 

,,_______,,________________2022 

 

 

  

Repartizarea  resurselor finaciare pentru anul 2022 

Instituția_Colegiul de Ecologie din Chișinău___________ __ 

____________________________________________________________ 

    

  Denumirea indicatorilor 
      

  Denumirea indicatorilor 

1 

uni

tate

a 

de 

mă

sur

ă 

 Cheltuielile 

din alocațiile 

transferate de 

la bugetul de 

stat  

(Activitatea 

Colegiilor/sau 

Centrelor de 

Excelență) 

Cheltuielile 

din 

alocațiile 

transferate 

de la 

Mijloace 

colectate  

Din 

contracte de 

studii 

Cheltuielile 

din 

alocațiile 

transferate 

de la  

Mijloace 

colectate 

Din arenda 

spatiilor 

libere 

Taxa de 

cazare  

Cheltuielile 

din 

alocațiile 

transferate 

de la 

bugetul de 

stat   

(Cămin) 

Total 

 cheltuieli pe 

perioada anului 

2021 

 2 3 4 5 6 7 

Sold la inceputul anului  0 574,2    

Venituri anului 2021   4084,2 1477,4 1580,9  

Total venituri  18675,8 3510,00 1255,0 1580,9  

arenda    222,4   

Consumuri şi cheltuieli, 

total 
 18675,8 4084,2 1477,4 1580,9  

inclusiv:       

Cheltuieli cu personalul, 

total 
 

14710,1 3225 258 1505,7  

Retribuirea muncii   11410,9 2500,0 200,0 1167,2  

Contribuții de asigurări 

sociale de stat obligatorii 
 lei 

3309,2 725,0 58,0 338,5  

BURSE 
 

2649,8     

Consumuri și cheltuieli 

aferente serviciilor, din 

care: 

 lei 

1315,9 859,2 1219,4 75,2  

Servicii energetice și 

comunale 
 lei 

420,00 859,2 300,00 75,2  

Servicii informaționale și 

de telecomunicații 
 lei 

100,00     

Servicii de reparații 

curente 
 lei 

400  500,00   
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Formare profesională  lei 228,2     

Deplasări de serviciu lei      

Servicii de abonare la ediții 

periodice 
 lei 

     

Servicii poștale lei      

Servicii judiciare  lei      

Servicii bancare  lei      

Alte servicii  lei   200,00   

Prestații sociale, din care:  lei      

Indemnizații la încetarea 

contractului  

de muncă 

 lei 

     

Indemnizaţii pentru 

incapacitatea temporară de 

muncă  lei      

Consumuri și cheltuieli 

materiale, inclusiv: 
 lei      

Combustibil, carburanți și 

lubrifianți 
lei 

     

Piese de schimb  lei      

Produse alimentare  lei      

Medicamente și materiale 

sanitare  lei   19,4   

Materiale pentru scopuri 

didactice, ştiinţifice şi alte 

scopuri  lei 167,7     

Materiale de uz 

gospodăresc și rechizite de 

birou  lei      

Materiale de construcție 
 lei   200,00   

Alte materiale  lei      

Cheltuieli pentru 

procurarea imobilizărilor 

corporale, inclusiv:  lei      

imobile 
lei 

     

alte mijloace fixe  lei      

Cheltuieli privind 

reparația capitală a 

imobilizărilor corporale, 

inclusiv:  lei      

imobile lei      

alte mijloace fixe  lei      

Amortizarea activelor 

nemateriale  lei      

Director 
      

      Nina Negara   

Contabil-șef (semnătura)  (numele, prenumele)  

      Zinovia Musteața   
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L. Ș. (semnătura)  (numele, prenumele)  

  

 

    
 

  

  
 

Anexa nr. 3 la contractul 

de prestare a serviciilor 

nr._____din_____ianuarie 2021 

   

Efectivul de studenți  la  01 decembrie 2020 

în Colegiul de Ecologie din Chișinău____________________ 

TOTAL 
 

1 

Numărul de studenți care își fac studiile cu finanțare 

din buget  517 

dintre care:   

 - numărul de studenți în învățămîntul dual   

 - numărul de studentți orfani și/sau sub tutelă/curatelă  21 

2 Numărul de studenți care își fac studiile cu finanțare 

din contract  540 

   

Director                   ___________________   

                                                                              (semnătura) 
(Numele, Prenumele) 

     

 L. Ș.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 la contractul 

de prestare a serviciilor 

nr.____din______ ianuarie 2021 
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Cheltuielile aferente acordării burselor 

Colegiul  de Ecologie din Chișinău_____________________ 

 

numărul 

bursierilor la 

01.01.2021 

Activitatea (P3) - 00217 "Activitatea colegiilor”        /                                                                           

Activitatea (P3) - 00407 ”Activitatea centrelor de excelență” 

Studenți 

buget 
Categoria 

Numărul 

de burse 

Cuantu

mul 

bursei 

lunare 

Cuantu

mul 

bursei 

cu 

indexare

a 2,3% 

Bursa 

lunară 

2021 (lei) 

Bursa anuală 

2021 

 (mii lei) 

studenți care 

primesc bursa de 

studii (fără an.IV) 

383 

  269    160186,46 1601,86 

cat. I - 10% 27 725,00 741,68 20025,23 200,25 

cat. II - 20% 54 605,00 618,92 33421,41 334,21 

cat. III -70% 188 555,00 567,77 106739,82 1067,40 

studenți care 

primesc bursa de 

studii (an.IV) 

134 

  94    67088,34 670,88 

cat. I - 10% 9 870,00 890,01 8010,09 80,10 

cat. II - 20% 19 726,00 742,70 14111,26 141,11 

cat. III -70% 66 666,00 681,32 44966,99 449,67 

stud.cu bursa de 

studii profil 

pedagogic 

 

  
      

cat. I - 10%  1218,00    

cat. II - 20%  1016,40    

cat. III -70%  932,40    
studenți care 

primesc bursa de 

merit 

 

  1 965,00 987,20 987,20 9,87 

studenți care 

primesc bursa 

socială 

 
10% din 

total 

bursieri 36 425,00 434,78 15651,90 156,52 

Total  517 
 363   243913,89 2439,14 

  
       

Director                   

___________________ Nina Negara      
                                                                             

(semnătura) 

 
(Numele, Prenumele) 

    

Contabil șef            

___________________ Zinovia Musteața     
                                                                             

(semnătura) 

 
(Numele, Prenumele) 

   

        

L. Ș.  
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Anexa nr. 5 la contractul 

de prestare a serviciilor 

nr.____din______ianuarie 2021  

       
        

 Darea de seamă cu privire la cheltuielile efective pentru luna ________________   
în temeiul Actului de primire – predare  nr._____ din________________  

        

Instituția_________________________________________     

        

  Denumirea indicatorilor 
unitatea 

de măsură 

 Cheltuielile 

din alocațiile 

transferate de 

la bugetul de 

stat  

(Activitatea 

Colegiilor/sau

Centrelor de 

Excelența) 

Cheltuielile 

din 

alocațiile 

transferate 

de la 

bugetul de 

stat  

(Bursa) 

Cheltuielil

e din 

alocațiile 

transferat

e de la 

bugetul de 

stat 

 (Bursa 

Socială) 

Cheltuielile 

din 

alocațiile 

transferate 

de la 

bugetul de 

stat  

(Cămin) 

Total  
 cheltuieli 

efective pe 

perioada 

anului 
 

 
1 2 3 4 5 6 7  

Consumuri şi cheltuieli, 

total 
lei           

 
Cheltuieli cu personalul, 

total 
 lei           

 

inclusiv:              

Retribuirea muncii  lei            

Contribuții de asigurări 

sociale de stat obligatorii 
 lei 

           
Primele de asig.oblig. de 

asist. medic. achitate de 

patron 
 lei 

           
Consumuri și cheltuieli 

aferente serviciilor, din 

care: 

 lei 

           
Servicii energetice și 

comunale 
 lei 

           
Servicii informaționale și de 

telecomunicații 
 lei 

           

Servicii de locațiune lei            

Servicii de transport  lei            

Servicii de reparații curente  lei            

Formare profesională lei            

Deplasări de serviciu  lei            
Servicii de abonare la ediții 

periodice 
lei 

           

Servicii editoriale  lei            

Servicii de pază lei            

Servicii de protocol  lei            

Servicii poștale  lei            

Servicii judiciare  lei            
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Servicii bancare  lei            

Alte servicii  lei            

Prestații sociale, din care:  lei            
Indemnizații la încetarea 

contractului  

de muncă  lei            
Indemnizaţii pentru 

incapacitatea temporară de 

muncă  lei            

  lei            

Alte cheltuieli, din care: lei            

Burse  lei            

Burse sociale  lei            

Alte cheltuieli în bază de 

contracte cu persoane fizice  lei            
   lei            

Consumuri și cheltuieli 

materiale, inclusiv: 
lei 

           
Combustibil, carburanți și 

lubrifianți  lei            

Piese de schimb  lei            

Produse alimentare  lei            
Medicamente și materiale 

sanitare  lei            
Materiale pentru scopuri 

didactice, ştiinţifice şi alte 

scopuri  lei            

Materiale de uz gospodăresc 

și rechizite de birou  lei            

Materiale de construcție  lei            

Alte materiale  lei            
Cheltuieli pentru 

procurarea 

imobilizărilor corporale, 

inclusiv: 

lei 

           

imobile  lei            

alte mijloace fixe  lei            
Cheltuieli privind 

reparația capitală a 

imobilizărilor corporale, 

inclusiv: 

lei 

           

imobile  lei            

alte mijloace fixe  lei            
Amortizarea activelor 

nemateriale 
lei 

           
Numărul mediu de 

elevi/studenţi  BUGET 
pers. 

           
Numărul mediu de 

elevi/studenţi  CONTRACT 
pers. 

                  
 

Director       Nina Negara_ --     
              (semnătura)       
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Contabil - șef                  Zinovia Musteața      
 (semnătura)      
 

L. Ș.        
        

        

        

 


