ANALIZA INDEPENDENTĂ A BUGETULUI:
LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU”
(SIPOTENI, RAIONUL CĂLĂRAȘI)

Valoarea finanțării totale a liceului „Mihai Eminescu” a
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Figura 1. Valoarea cheltuielilor efectuate, mii MDL

diminuat în 2015 comparativ cu 2014. Astfel în 2015
cheltuielile au fost de aproximativ 5,7 mln MDL, timp ce în
2014 au fost utilizate susrse financiare în sumă de peste 8
mln MDL (vezi Figura 1). Volumul mare al finanțării din
2014 s-a datorat atragerii surselor extrabugetare în sumă
de 3016,6 mii MDL, iar în 2015 fondurile extrabugetare au
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constituit doar 88,3 mii MDL. Pentru anul 2016 a fost
planificată o finanțare a liceului în valoare de peste 6 mln MDL, iar atragerea fondurilor extrabugetare nu este
prevăzută.

În 2014 sursele extrabugetare au fost utilizate pentru reparație capitală, iar drept urmare ponderea
cheltuielilor pentru reparații și investiții capitale în volumul total al cheltuielilor a fost de 37,5% în 2014.
Această cotă a fost cu mult mai mare comparativ cu media atestată la nivel de raion și la scară națională. În
2014 cota medie a cheltuielilor și investițiilor capitale în raionului Călărași a fost de 2,6%, iar la nivel național
acest indicator a constituit 7,7%. În 2015 ponderea cheltuielilor pentru reparații și investiții capitale s-a redus
la 3,3% Cheltuielile pentru salarizare reprezintă cea mai mare pondere în cheltuielile liceului. În 2014, din cauza
cotei mari a cheltuielilor pentru reparație capitală, ponderea costurilor salariale a fost mică. Astfel, în 2015 în
raport cu 2014 ponderea plăților salariale în total cheltuieli a crescut de la 46,7% la 72,3%. Din acest motiv în
2014 cota plăților salariale în cheltuielile liceului a fost mai mică comparativ cu valoarea medie a indicatorului
pentru instituțiile școlare din raionul Călărași, precum și față de ponderea medie a acestui tip de cheltuieli
atestat la nivel național. În 2014 cota cheltuielilor pentru remunerarea muncii în raionul Călărași a constituit
71,4%, iar la nivel de țară această pondere a fost de 69,2%.

În 2015 comparativ cu 2014, la liceul „Mihai Eminescu” s-a
atestat o creștere a cheltuielilor per elev finanțate din

Figura 2. Cheltuieli per elev din surse bugetare în 2014,
MDL

surse bugetare, de la 7641,8 MDL la 9195,7 MDL. În 2016
costurile per elev ar putea crește comparativ cu 2015 și ar
depăși valoarea de 10 mii MDL. În 2014 cheltuielile per
elev la liceul „Mihai Eminescu” au fost mai mici
comparativ cu nivelul mediu al indicatorului pentru
instituțiile școlare din raionul Călărași, care au fost de
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9168,7 MDL (vezi Figura 2). De asemenea, cheltuielile per elev în liceu au fost sub valoarea medie a
indicatorului atestat la nivel național, care în 2014 au fost de 9420 MDL.

În liceul „Mihai Eminescu” numărul de elevi s-a diminuat.

Figura 3. Numărul de elevi ce revin la o școală

În 2013/2014 la liceu studiau 697 de elevi, iar în
2015/2016 la instituție învățau 601 școlari. Totuși
numărul de școlari este mai mare comparativ cu 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 Călărași la o școală au revenit 223 de elevi. În
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același an școlar, la nivel de țară, numărul mediu de elevi la o școală a fost de 252 elevi.

Numărul de profesori din liceu nu s-a schimbat

Figura 4. Numărul de elevi ce revin la un profesor

semnificativ. Astfel în 2013/2014 la instituție au activat 43
de cadre didactice, iar în 2015/2016 la liceu au predat 42
de profesori. Pe de altă parte, din cauza reducerii
numărului de liceeni a scăzut rata elev – profesor. Dacă în
2013/2014 la un profesor revenea 16 elevi atunci în
2015/2016 s-a stabilit un raport de un cadru didactic la
14,3 școlari. În pofida acestei scăderi, în liceul „Mihai
Eminescu” rata elev-profesor este mai mare comparativ cu
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media înregistrată la nivel de raion și de țară (vezi Figura 4). În anul 2015/2016 la nivel de țară la un profesor
reveneau 11,3 școlari, iar pentru instituțiile școlare din raionul Călărași acest raport era de 10,9 elevi la cadru
didactic.

Liceul are o dotare modestă cu calculatoare comparativ cu alte instituții din țară. Astfel, în anul de studii
2015/2016 liceul „Mihai Eminescu”dispunea de 30 de calculatoare, iar la un computer reveneau 20,3 elevi în
timp ce în mediu pe țară acest raport este de 12,9 elevi/calculator.

La liceul „Mihai Eminescu” se atestă o evoluție
constantă a notei medii obținute de elevi la examenele
de bacalaureat. Între anii de studii 2013/20142015/2016 nota medie la examenele de bacalaureat a
crescut nesemnificativ de la 6,5 la 6,6 (vezi Tabelul 1).
În 2014/2015, la liceu s-a atestat o notă medie mai
mare comparativ cu reușita atestată la nivel raional
(6,09) și național (5,99). Pe de altă parte, rata de
promovare la examenele de bacalaureat a cunoscut o

Tabelul 1. Reușita la examene

INDICATOR
Nota medie la
examenele de
absolvirea
gimnaziului
Rata de promovare
la examenele de
absolvire a
gimnaziului, %
Nota medie la
examenele de
bacalaureat
Rata de promovare
la examenele de
bacalaureat, %

2013/14

2014/15

2015/16

6,2

6,6

6,8

90,3

97,2

100

6,5

6,6

6,6

70,3

100

96
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creștere importantă. Astfel, dacă în 2013/2014 acest
indicator a fost de 70,3% (din 37 de elevi cu pozitive), atunci în 2015/2016 s-a atins un nivel de 96% (25 de
școlari au susținut examenul de bacalaureat și doar un elev nu a promovat examenul). În cazul notei medii la
examenele de absolvire de la finele ciclului gimnazial se atestă o îmbunătățire. În 2013/2014 nota medie a
fost 6,2, iar în 2015/2016 a fost atins un rezultat de 6,8. În 2014/2015 nota medie atestată la liceu a fost
apropiată de nota medie la nivel de raion (6,55), însă a fost mai mică decât rezultatul de la nivel național (7,01).
Rata de promovare la examenele de absolvire este în ascensiune. În 2013/2014 rate de promovare a fost de
90,3%: din 62 de elevi ce au susținut probele 56 au primit note satisfăcătoare, iar în 2015/2016 toți cei 70 de
școlari ce au fost la examen au obținut note satisfăcătoare.
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