I. Dispozilii generale
1.1. Prezentul Regulament este elaborat in scopul reglementdrii particularitililor
modului de formare gi utilizare a veniturilor colectate provenite de la veniturile
acumulate pe conturile instituliilor de inv6ldm6nt pregcolar, primar, secundar
general 9i extragcolar de la prestarea serviciilor contra plati, plata pentru
loca{iunea bunurilor patrimoniului public, precum gi din ,r.nitorit. prou.rrit di.
colaborarea interna{ionald, donalii voluntare gi din alte mijloace financiare, intrart
legal tn posesia institu{iilor de invdldmdnt municipale, instituliilor de invdldm6nt
cu autonomie financiard,, care sunt finanlate de la bugetul administrafiei publice
locale de nivelul al Il-lea.
1.2. Prezentul Regulament este elaborat in temeiul prevederilor art. 143 din
Codul educatiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, art.43 din Legea
nr. 181 din 25.07.2014,,Privind finanlele publice si responsabititdlii bugeiarfiscale", art. 6 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 ,,Privind finanlele puUti".
locale", ordinului ministrului finanlelor al Republicii Moldova nr.209 din
24.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea,
aprobarea qi modificarea bugetului" cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
1.3. Instituliile de invd{dmdnt din subordinea Consiliului municipal Chigin[u
dispun de conturi deschise in Trezoreria Regionald Centru - Chiginnu, la care se

acumuleaz[ gi se ttilueazd.mijloacele colectate la venituri.

II. Constituirea veniturilor

colectate

2.1. Institufiile de invdtdmAnt pot acumula gi utiliza venituri colectate 1a'conturile trezoretiale ale instituliilor de invdfdmdnt qi se constituie din efectuarea
lucrErilor gi prestarea serviciilor contraplat6,,plata de 1a chiria sau darea in arend6
a patrimoniului public, precum gi din veniturile provenite din colaborarea
intemalionald, donalii voluntare qi sponsoriziri pterum gi din alte mijloace
fi

nanciare, intr ate legal in posesia instituliilor bugetare.

2.2. Yeniturile colectate ale institutiilor de inv6!6mdnt se folosesc de c6tre
institutiile publice conform clasifica{iei economice aprobate prin ordinul
ministrului finantelor nr. 209 din 24.12.1015 ,,Cu privire la aprobarea Setului
meto dologic privind elab orare a, aprob area gi mo di ficaiea bugetului,,.
2.3. Valoarea taxei de la efectuarea lucrdrilor gi prestarea serviciilor
educa{ionale contra platd se stabilegte cu rotunjire in lei gi se aprobd de
seful
Direcliei generale educalie, tineret gi sport, gi in conformitate cu cheltuielile reale
pentru intretinerea unui elev in cadrul instituliei conform anexelor

nr.2, nr.3 gi nr.4 la prezenlul Regulament gi in temeiul articolelor prevdnfie in
clasificalia bugetard (ordinul ministrului finanlelor al Republicii Moldova nr. 208
din 24.12.2015 ,,Cu privire la Clasificalia bugetaril').
2.4. incasarea veniturilor colectate pentru serviciile educalionale prestate contra
platd de cdtre instituliile de inv6!5m0nt municipale se efectueazdpnn intermediul
sistemului trezorerial, in conformitate cu legisla{ia in vigoare.

III.

Formarea veniturilor
3.1. Veniturile colectate de instituliile bugetare se calculeazd reieqind din volumul
serviciilor prestate contra platd conform constituirii lor, lindnd cont de taxele,
tarifele, volumele serviciilor prestate qi normativele stabilite pe anul bugetar in curs.
3.2. Instituliile de inv[Jdmdnt incheie contracte cu pdrinfii fiecdrui elev (copil) in
parte, care au depus cereri privind prestarea lec{iilor contra plat6, inclusiv pentru
desfdgurarea procesului de promovare gi absolvire prin externat, pentru activttatea
orelor la disciplinele solicitate suplimentar la cele prevdzute in planul de inv6![m0nt
giinbaza cdrora se formeazi grupele sau clasele respective conform ordinului emis
pe institulie, in baza Codului educaliei RM, Legii privind sistemul unitar de
salanzare in sectorul bugetar qi Hot6r0rilor Guvemului cu privire la salarizarea
lucrdtorilor din sectorul bigetar, gi se coordoneazd cu qeful Direc{iei generale
educalie, tineret gi sport.
Totodatd, contractul incheiat poate fi modificat sau rezlliat de pd4ile contractante,
reiegind din situalia creald, in conformitate cu legislalia in vigoare.

4.I.

IV. Colectureu veniturilor
Veniturile colectate de cdfte instituliile bugetare se colecteazd

Ei

ltrlizeazl, alSturi de veniturile generale gi sursele de finanfaro, po mdsura incasirii lor
pentru finanlatea cheltuielilor aprobate in bugetele acestora Ei conform Legii
nr.181 din 25.07.2014 finanlelor publice qi responsabilitdlii bugetar-fiscale,
frrd a fi condilionate pentru anumite cheltuieli.
4.2. Instituliile de invd!6m0nt pregcolar, primar, secundar gi extraqcolar din
municipiul Chiqindu vor incasa venituri colectate, constituite din venituri de la
efectuarea lucrdrilor gi prestarea serviciilor contra platd, chiria sau darea in arendd a
patrimoniului public, donafii, sponsorizdri qi alte mijloace bdneqti.
4.3 Veniturile acumulate la subcontul I44lI4 ,,Donalii voluntare pentru
cheltuieli curente din surse interne pentru instifulii bugetare" si la subcontul L442I4

,,Donafii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituliile
bugetare" vor fifillizate pentru cheltuieli conform destinaliei.

V. Elaborarea bugetului

5.1. Instituliile de invdldmdnt municipale intocmesc bugetul instituliei privind
veniturile colectate, oblinute de la veniturile oblinute ca uflna"re a efectudrii lucrdrilor
gi preStarOa serviciilor contra Blatd, plata pOntru lodaflunea bunurilor patfimoniului
public, precum gi veniturile oblinute careztltat al colabordrii internafionale, donafii,
sponsorizdri gi din alte mijloace financiare; intrate legal in posesia instituliilor de
inv6!5mdnt precum qi efectuazd modifrcdi' Ia bugetul aprobat conform legislaliei in
vigoare.
5.2. La venituri se includ veniturile colectate de instituliile bugetare in conformitate
cu actele legislative.
5.3. Veniturilile colectate de c6tre instituliile de invdldmdnt bugetare, efectueazd.
cheltuieli in conformitate cu destinaliile prevdntte in bugetul instituliei gi conform
veniturilor colectate pe parcursul anului curent. Suma totald a cheltuielilor din venituri
colectate pe parcursul anului bugetar nu poate depdgi suma veniturilor incasate pe
parcursul anului .
Modificarea bugetului gi redistribuirea alocaliilor aprobate institu{iei, intre veniuuri
colectate gi cheltuieli se efectueazd
conformitate cu dispoziliile legale ale

in

executorilor de buget gi conform autonzaliei de modificare a bugetului instituliilor
publice, aprobat prin ordinul ministrului finanlelor nr. 209 din24.12.20I5 ,, Cu privire
la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea
bugetului".
5.4. Veniturile incasate pe parcursul anului, suplimentar, la mijloacele financiare
prevdzute in bugetul instituliei bugetare, pot fi utilizate numai dupd operarea, in
modul stabilit, a modificdrilor respective la buget.
Dacd pe parcursul an-ului bugetar instituliile bugetare colecteazd venituri peste
volumul aprobat, veniturile ce depdEesc volumul aprobat se utilizeazdpentru frnan[area
cheltuielilor in volumul aprobat.

W . Dispozilii Jinale
6.1. Gestionarea veniturilor colectate ale instituliilor de invdldmdnt municipale se
efeclueazd prin intermediul conturilor trezoreriale, deschise la Trezoreria Regionald
Centru - Chigindu. Nu se admite utilizarea mijloacelor din casierie, ftrd a fi depuse
prealabil la contul trezorcnal,
6.2. Evidenla contabilS a veniturilor colectate se efectueazd in conformitate cu
Legea contabilitdlii nr.113 din 27.04.2007, Instruc{iunea cu privire la aprobarea
Planului de conturi contabile in sistemul bugetar gi a Normelor metodologice privind
evidenJa contabild gi raportarea financiard in sistemul bugetar, aprobatd prin ordinul
ministrului finanlelor nr. 216 din 28.12.2015, precum gi prevederile prezentului
Regulament.

6.3. Direclia generald educalie, tineret qi sport gi direcliile educalie, tineret gi sport
din sectoarele municipiului Chigindu, instituliile de invdldmdnt cu autonomie
financiard sunt obligate sd prezinte Direcliei generale finanle bugetul pe veniturile
colectate gi cheltuieli, gi ddrile de seam6, privind executarea veniturilor colectate
potrivit formularelor gi in termenele stabilite .

6.4. Responsabilitatea privind corectitudinea stabilirii taxelor qi respectarea
prevederilor prezentului Regulament se pune pe seama directorilor instituliilor de
inv6!6mdnt pregcolar, primar, secundar general, extragcolar, Direcliei generale
educafie, tineret gi sport gi direcliilor educafie, tineret gi sport din sectoarele
municipiului Chigin[u, care aprobd bugetul pe venituri generale Ei sursele de
finanlare ala bugetului de Ia care se finanleaz[ institulia bugetard respectivd.

IncSlcarea prevederilor prezentului Regulament

va

atrage aplicarea

sancliunilor administrative de cdtre organele abilitate in conformitate cu legislalia
in vigoare"

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIUL

NOMENCLATORUL

Lucrdrilor gi serviciilor prestate contra

\"

':.

pl

de invdldmdnt pregcolar, primar, secundar qi extragcolar

ile

Denumirea subcontului de venituri

Tipul l423l},rincasiri de la
Veniturile de la realizarea biletelor in

taberele sportive gi de intremarg ale
instituliilor publice subordonate
Veniturile instituliilor de la activitatea
(calculele se vor efectua conform anexei nr.3)
Veniturile institufiilor de la desflgurar.u
.
prin extemat (taxa serviciilor se determin6 de Ministerul Educaliei in baza
Hotir6rii Guvernului nr. r23l din 12.r2.20rg anexa ff.5)
Veniturile instituliilor de inv[fdm6nt
ritmic6, coregrafie, limbi strdine, informaticd, cercurile de arte plastice,
activitdli de cercetare la disciplinele de studii etc)
Veniturile instituliilor de invdldm
copii
Veniturile instituliilor de invSldm6nt de la activitatea orelor la disciplinele
solieitate suplimentar la cele prevdzute in planul de invdtdmdnt
(conform anexei nr. 5 la Hotdrdrea Guvemului nr. L23r din 12.12.201g)
Veniturile studiourilor muzicale pentru copii parvenite de la prestarez
serviciilor educalionale

Veniturile de la exploatarea transp6rtulu
stat)

Veniturile de la livrarea documentelor de licitalie
Platapentru chiria de la cdmine
Alte venituri din servicii cu platd

Tipul l42320rrPlata pentru locatiunea bunurilor patrimoniutui public"
Veniturile de la locatiunea bunurilor p
comunale aferente incdperilor date in chirie

Tipul l44ll4,l44zl4,rDonafii voluntare pentru cheltuieli curente si/ s-au
capitale din surse interne pentru institutiile bueetare,

Donalii voluntare pentru cheltuieli curente gi capitale din surse interne

Alte venituri colectate
instituliilor publice gi neatribuite la tipurile indicate mai sus

Notd: Mijloacele intrate temporar in posesia instituliilor publice nu
venituri colectate.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIUL

se atribuie

la

lN.'/-1.

Formula pentru calculul serviciilor prestate contr
invdldmdnt pregcolar, primar, general gi extraqcolar
activitatea sportivd pentru o persoand, pentru o ord)

p

de
de la

:

(A+SC+RM+CB+AM):12 luni: 30,4 z\le: 1.2 ore: E, unde:
P - taxa serviciilor contra platd;
A - arenda, locafiunea bunurilor patrimoniului public (conform formulei aprobate
in Legea anuald a bugetului);
SC- serviciile comunale efective ale anului precedent pe conturi:

Contul 222 ,,Sewicii"
Contul 334 ,,Medicamente gi materiale sanitare"
Contul 336 ,,,Materiale de uz gospoddresc gi rechizite de birou"
Subconturile:
222I I 0,,Energia electricd"
222130,,Energia termic["
222140 ,,Apd Si canalizare"
222190,,Alte servicii comunale"
222500,,Servicii de reparafii curente"
33 4| 1 0,,Procurarea medicamentelor gi materialelor sanitare"
336110 ,,Procurarea materialelor de uz gospoddresc Ai rechizitelor de birou"
RM - retribuirea muncii art.2Il180;
CB - contribulii de prime de asigurdri obligatorii art.2L2I00;
AM - prime de asigurdri obligatorii de asistenld medicald achitatd de angajatori pe

art.2l2 2I0;
numSrul de elevi stabilit conform normativelor in vigoare.

teritoriu
E

-

Frii

SECRETAR INTERIMAR

AI

CONS

iului

Formula
;'dE dmdnt
Privind calculul serviciil r prestate contra platd in in
pregcolar, primar, secundar gi extragcolar ( veniturile instituliilor oblinute de la
disciplinele solicitate suplimentar la cele prevdzuteinplanul de invdldmdnt pentru
o persoand, pentru o ord)

p

(tr+SC+RM+CB+AM):12 luni: 30,4 zile 12 ore: E, unde:
P- taxa
platd;

serviciilor contra
A - arenda localiunea bunurilor patrimoniului public, (conform formulei aprobate
in Legea anual[ a bugetului);
SC- serviciile comunale efective ale anului precedent pe conturi:

Contul 222 ,,Sewicii"

Contul 334 ,,Medicamente gi materiale sanitare"
Contul 336 ,,Materiale de uz gospod[resc Ai rechizite de birou"
Subconturile:
2221 1 0,,Energia electric["
222 13 0,,Energia termicS"
222140 ,,Apd qi canalizare"
222190 ,,Alte servicii comunale"
222500,,Servicii de reparalii curente"
334110 ,, Procurarea medicamentelor qi materialelor sanitare"
336110 ,,Procurareamaterialelor de uz gospoddresc gi rechizitelor de birou"
RM retribuirea muncii art.211180;
CB - contribulii de prime de asigurdri obligatorii art.2l2I00;
AM - prime de asigurdri obligatorii de asistenld medicalE achitatd de angajatori pe _
'
teritoriu tdrii art.2l2 210;
E - numirul de elevi stabilit conform normativelor in vigoare.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIUL

