ANALIZA INDEPENDENTĂ A BUGETULUI:
GIMNAZIUL „NICOLAE BOTGROS”
(BADICUL MOLDOVENESC, RAIONUL CAHUL)

În 2014 la gimnaziul „Nicolae Botgros” valoarea
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Figura 1. Valoarea cheltuielilor efectuate, mii MDL

cheltuielilor efectuate a constituit aproximativ 1,4 mln
MDL. În 2015 cheltuielile au crescut până la circa 1,8 mln
MDL. Pentru 2016 valoarea planificată a finanțării se va
diminua comparativ cu 2015 și va depăși nivelul de 1,6
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mln MDL (vezi Figura 1).

La gimnaziul „Nicolae Botgros”, cheltuielile per elev au

Figura 2. Cheltuieli per elev în 2014, MDL

crescut în 2015 comparativ cu 2014. Astfel, costurile per
școlar au crescut de la 10311,4 la 13340,6 MDL. Pentru
2016 se planifică că cheltuielile per elev vor scădea și ar
putea atinge 12269,2 MDL. Totodată, în 2014, cheltuielile
per elev la gimnaziu au fost mai mari comparativ
finanțarea per școlar atestată atât în raionul Cahul, cât și
la nivel de țară (vezi Figura 2). În 2014 cheltuielile per elev
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în raionul Cahul au fost de 9740,1 MDL, iar valoarea mediu a indicatorului atestată la nivel național a constituit
9420 MDL.

În gimnaziul „Nicolae Botgros” se atestă o scădere a

Figura 3. Numărul de elevi ce revin la o școală

numărului de elevi. În 2013/2014 la gimnaziu studiau 138
de elevi, iar în 2015/2016 la instituție învățau 133 de
școlari. De asemenea, efectivul de școlari de la gimnaziu
este mai mic față de numărul mediu de elevi per școală
atât la nivel de raion, cât și la nivel național (vezi Figura 3).
În 2015/2016 în mediu pe raionul Cahul la o școală au
studiat 226 de elevi. În același an școlar, la nivel de țară,
numărul mediu de elevi la o școală a fost de 252 elevi.
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În gimnaziul „Nicolae Botgros” numărul profesorilor a

Figura 4. Numărul de elevi ce revin la un profesor

rămas constant și între anii 2013/2014-2015/2016 la
instituție au activat la 15 pedagogi. Pe de altă parte, rata
elev – profesori a cunoscut o ușoară scădere (vezi Figura
4). Raportul a descrescut de

la 9,2 elevi/profesor

(2013/2014) și 8,9 școlari/pedagog (2015/2016). Rata
elev - profesor de la gimnaziul „Nicolae Botgros” este mai
mică față de valoarea medie a indicatorului atestată atât
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în raionul Cahul, cât și la nivel de țară. În 2014/2015 la instituțiile școlare din raionul Cahul în mediu la un
profesor reveneau 11,1 elevi, iar la nivel național s-a atestat un raport de un cadru didactic la 11,3 școlari.

Plățile pentru salarizare reprezintă cea mai mare pondere
în cheltuielile gimnaziului. În 2015 față de 2014 ponderea

Figura 5. Ponderea costurilor salariale
în total cheltuieli, %, 2014

plăților salariale la gimnaziu s-a redus de la 63,3% la
61,2%. În 2014, ponderea plăților salariale în cheltuielile
gimnaziului a fost mai mică față de valoarea medie a
indicatorului pentru instituțiile școlare din raionul Cahul,
precum și față de cota medie a acestui tip de cheltuieli
înregistrat la nivel de țară. În raionul Cahul cota
cheltuielilor pentru remunerarea muncii în a constituit
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71,4%, iar la nivel de țară această pondere a fost de 69,2% (vezi Figura 5). În 2014 la gimnaziu nu s-au efectuat
reparații capitale. În 2015 la instituția educațională a fost realizată reparație capitală în sumă de 197,9 mii
MDL, cea ce a constituit 11,2% din cheltuielile totale.

În 2014/2015 nota medie la examenele de absolvire a ciclului gimnazial a fost 7,5. Acest rezultat este mai
mare decât nota medie de la nivel de raion (7,27) și de la scară națională (7,01).
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