ANALIZA INDEPENDENTĂ A BUGETULUI:
LICEUL „VASILE ALECSANDRI”
(BĂLȚI)

La liceul „Vasile Alecsandri” valoarea cheltuielilor

www.scoalamea.md

Figura 1. Valoarea cheltuielilor efectuate, mii MDL

efectuate a fost în creștere permanentă între anii 2011 și
2014 (vezi Figura 1). În 2011 s-au utilizat surse financiare
în sumă de 6963 mii MDL, iar în 2014 la liceul a realizat
cheltuieli în valoare de 8157 mii MDL. Pentru anul 2015 a
fost planificată o finanțare a liceului în valoare de 10371
mii MDL.

La liceul „Vasile Alecsandri” se atestă o descreștere a
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Figura 2. Cheltuieli per elev în 2014, MDL

cheltuielilor per elev. În 2011 finanțarea per elev
constituia 11508,9 MDL, iar în 2014 costul per licean era
de 6774,8 MDL. Totodată, cheltuielile per elev la Liceu
sunt mai mici față de finanțarea per școlar atestată atât
în municipiul Bălți, cât și la nivel de țară (vezi Figura 2). În
2014 cheltuielile per elev în municipiul Bălți au fost de
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7388 MDL, iar valoarea mediu a indicatorului înregistrată la nivel național a constituit 9420 MDL.

În ultimii 4 ani școlari la liceul „Vasile Alecsandri” numărul

Figura 3. Numărul de elevi ce revin la o școală

de elevi nu s-a modificat semnificativ. În 2014/2015 la
liceu au studiat 1211 elevi. Pe de altă parte, efectivul de
școlari din liceu este mai mare față de numărul mediu de
elevi per școală atât la nivel de municipiu, cât și la nivel
național (vezi Figura 3). În 2014/2015 în mediu la o școală
din municipiul Bălți au studiat 443 de elevi. În același an
școlar, la nivel de țară, numărul mediu de elevi la o școală
a fost de 253 elevi.
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În liceul „Vasile Alecsandri” numărul pedagogilor s-a

Figura 4. Numărul de elevi ce revin la un profesor

redus în 2013/2014 față de 2012/2013 de la 77 la 72 de
cadre didactice. În 2014/2015 la liceu au activat 72 de
profesori, la fel ca și în 2013/2014. Pe de altă parte, rata
elev – profesori a crescut din 2012/2013 până în
2013/2014, de la 15,2 la 16,8 liceeni la cadru didactic.
La fel, rata elev - profesor la liceul „Vasile Alecsandri” a
fost mai mică decât de valoarea medie a indicatorului
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atestată atât în municipiul Bălți. Astfel, în 2014/2015 la instituțiile școlare din municipiul Bălți în mediu la un
profesor reveneau 9,5 elevi (vezi Figura 4). Pe de altă parte rata elev – profesor de la liceul „Vasile Alecsandri”
este mai mare decât raportul mediu atestat la nivel de țară. În 2014/2015 la nivel de țară s-a atestat un raport
de un cadru didactic la 11 școlari.

Plățile pentru salarizare reprezintă cea mai mare

Figura 5. Ponderea unor cheltuieli în total cheltuieli, %

pondere în cheltuielile liceului. În anul 2014, la liceu
cota plăților salariale a fost de 56,7%. Pentru anul
2015 se preconizează că ponderea cheltuielilor
salariale va constitui 64,5%. Ponderea plăților
salariale în cheltuielile liceului este mai mică față de
valoarea medie a indicatorului pentru instituțiile
școlare din municipiul Bălți, precum și față de cota
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medie a acestui tip de cheltuieli înregistrat la nivel de țară. În 2014 cota cheltuielilor pentru remunerarea
muncii în municipiul Bălți a constituit 68%, iar la nivel de țară această pondere a fost de 69,2% (vezi Figura 5).
Ponderea cheltuielilor pentru reparații capitale la liceul „Vasile Alecsandri” este foarte mică și a constituit 0,8%
în 2014. Pentru 2015 se estimează că ponderea cheltuielilor pentru reparații capitale va constitui 14,6%, ceea
ce reprezintă o creștere considerabilă față de nivelul anului 2014. Ponderea cheltuielilor pentru reparații
capitale la liceu este mai mică atât față de cota medie atestată la școlile din municipiu, cât și la cele din țară.
În 2014 în municipiul Bălți la instituțiile din învățământul primar și secundar general ponderea medie a
cheltuielile pentru reparații capitale a reprezentat 7% din suma totală a cheltuielilor, iar valoarea medie a
acestui indicator la nivel de țară este de aproximativ 7,3%.

Liceul „Vasile Alecsandri” dispune mai multe calculatoare față de numărului mediu de computere ce revin la o
instituție educațională la nivel național. În anul de studii 2014/2015 liceul avea la activ 31 de calculatoare, în
timp ce în mediu pe țară la o instituție educațională au revenit doar 16 calculatoare.

La liceul „Vasile Alecsandri” se înregistrează o
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tendință de reducere a notei obținute de elevi la
examenele de bacalaureat. În anul de studii
2011/2012
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bacalaureat a fost 7,8, iar în 2014/2015 s-a obținut
o notă medie de 6,3 (vezi Figura 5). La fel, se
reduce și rata de promovabilitate la examenele de
bacalaureat.
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promovabilitate a fost 100% (toți elevii care au susținut pe note pozitive examenele), atunci în 2014/2015
acest indicator a constituit doar 42% (din 59 liceeni care au susținut examenele, doar 31 au obținut note
pozitive).
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