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Formularul nr. 2 
Aprobat prin ordinul M inisterului 
finanţe lo r al Republicii Moldova 

nr. 57 din 23.05.2008

PARORT PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI 
INSTITUÂIEI PUBLICE DIN CONTUL CHELTUIELILOR DE BAZĂ

la__________ 31 decembrie__________ 2012

Periodicitatea: 1 aprilie, 1 iulie, 1 octom brie

Instituţia Ministerul Culturii al RM
Executorul prim ar de buget________
Grupa principală___________________
Grupa_____________________________
Tipul instituţiei_____________________
Program  / Subprogram ____________
Unitatea de măsură

Codurile
130

Indicii Art. AI.
Aprobat 
iniţial de 

an

Precizat 
pe an

Precizat
pe

perioada
de

gestiune

Executat Cheltuieli
efective

Datorii

TOTAL inclusiv cu termen 
de achitare expirat

debitoare creditoare debitoare creditoare
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Retribuirea muncii 111 84282.2 82707.6 82707.6 82702.7 82623.1 382.8 5095.3

Sa la riu l funcţiei (tarif de 
funcţie)

01 47093.4

Sporurile  la sa lariu l funcţiei 02 23661.3
Retribu irea com plem entară 
la sa lariu l funcţiei

03 1813.6

Sa la riza rea  lucrătorilor 
netitu lari

04 769.8

Solda m ilitarilo r, 
suplim ente le şi sporurile  la 
ea

05

Ajutoru l materia l 06 5795.3
Prem ierile 07 3489.7
Alte plăţi băneşti 08
Majorările conform  
dec iz iilo r autorităţilor locale 
abilitate

09

Contribuţii de asigurări 
sociale de stat 
obliqatorii

112 17874.0 17746.2 17746.2 17744.6 17811.1 336.3 1296.0

Plata mărfurilor şi 
serviciilor

113 28559.1 25146.3 25146.3 24839.8 24947.4 391.7 1052.4 79.0 125.0

Enerqia electrică 01 2655.9 2731.4 28.1 59.8
Gaze le 02 296.5 277.4 11.4 18.7
Rechizite le de birou, 
m ateria le le şi obiectele de 
uz qospodăresc

03 1009.5 913.8 69.8 4.1 49.3 1.4

Enerqia term ică 04 4604.0 4722.3 52.3 575.9
Manuale, m ateria le 
d idactice, practica de prod. 
a e lev ilo r şi studenţilor, 
literatură tehnico-ştiinţifică 
şi metodică

05 102.0 92.6 0.6

Cărţile  şi ediţiile periodice 06 445.7 446.2 4.0

Utilajul şi inventarul specia l 07

Alimentaţia 09 201.3 201.3
Medicam entele şi 
m ateria le le pentru 
pansamente

10 20.2 20.7

Serv ic iile  de 
telecom unicaţie şi poştă

11 474.6 475.7 24.1 44.0 0.3 0.2
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Lucrările de cercetări 
ştiinţifice

12

Arendarea m ijloace lo r de 
transport şi în treţinerea 
m ijloace lor de transport 
proprii

13 247.3 259.1 5.0 0.2

Inventaru l moale şi 
echipam entul

14 56.9 57.8 0.2 0.1

Hrana an im ale lor 15
Serv ic iile  de cercetare în 
dom eniu l ştiinţei şi inovării 
efectuate prin contractde 
către instituţiile la 
autoqestiune

16

Reparaţiile curente ale 
c lăd ir ilo r si încăperilor

17 750.7 588.9 15.4 0.1 15.4

Reparaţiile curente ale 
utilajului si inventaru lu i

18 52.0 64.0 0.1 17.9 4.3

Arenda bunurilor 19 523.0 590.4 2.9 73.4 70.0
S im bo lurile  de stat şi 
locale, sem nele de 
d istincţie de stat

20 0.3 0.3 0.3

Form are profesională 21 2.0
Serv ic iile  editoriale 22 1332.3 1354.8
Cheltu ielile de protocol 23 23.2 23.4 2.1 1.2
Ediţii periodice 
departam entale

24 16.5

Com bustibilu l 20 518.3 526.3 54.0
Procurarea şi insta larea 
contoare lor

27 24.5 20.9

Am enzile 28
Paza interdepartam entală 29 1350.1 1350.5 0.2 1.0 0.3
Lucrările de inform atică şi 
de calcul

30 319.0 315.7 7.9 2.3 0.2 0.7

Serv ic iile  avocaţilo r din 
oficiu

31

Am esticurile  din lapte 
pentru copii

32

Protezarea 33
Apa si cana lizarea 34 915.0 886.8 52.0 25.0
Salubritatea 35 175.4 177.0 0.7 5.6 0.2
Com pensaţia bănească în 
sch im bul raţie i a lim entare

36

Arendarea circu ite lor şi 
em iţătoare lor

37

Com pensaţia pentru 
cheltu ie lile de transport

38

Com pensaţia che ltu ie lilor 
pentru chiria spaţiului 
locativ

39

Bilete de tratam ent 
san itoria l

40

Mărfuri şi servic ii 
neatribuite altor alineate

45 8742.1 8848.1 98.4 170.3 12.6 47.6

Se rv ic ii educaţionale 
pentru rea lizarea com enzii 
de stat

46

Com ision aferent se rv ic iilo r 
bancare

47

Documente executorii 50

Deplasările în interes de 
serviciu

114 176.1 185.1 185.1 185.1 195.0 6.6 2.5 0.1

Deplasările în interiorul tării 01 109.6 114.6 6.1 1.6 0.1
Deplasările peste hotare 02 75.5 80.4 0.5 0.9
Indem nizaţiile personalu lu i 
m isiun ilor d ip lom atice şi 
ce lor specia le  peste hotare

■13

Prime de asig. olig. de 
asist. med. achtate de 116 2719.8 2698.8 2698.8 2698.4 2726.9 14.5 204.1
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patroni
Prim ele de asigurare 
ob ligatorie de asistenţă 
m edicală achitate de 
patroni în interiorul tării

01 2698.4 2726.9 14.5 204.1

Prim ele de asigurare 
m edicală achitate de 
patroni peste hotare

02

Documente executate 118 2378.1 2378.1 2378.0 2420.0 41.2

Transferuri curente 130

Transferuri pentru 
produse si servicii

131

Transferuri pentru 
am enajarea terito riilo r

05

Transferuri în scopuri de 
producţie

132 75375.8 76514.8 76514.8 76514.8 76554.8 7.0 7.0

Transferuri pentru 
susţinerea cinem atoqrafie i

04 40.0 7.0 7.0

Alte transferuri în scopuri 
de producţie

09 76514.8 76514.8

Transferuri către 
instituţiile financiare şi 
alte orqanizaţii

134 2702.2 2957.2 2957.2 2957.2 2950.0 7.2

Alte transferuri 09 2957.2 2950.0 7.2

Transferuri către 
populaţie 135 7414.0 7491.8 7491.8 7467.3 7640.4 6.6 167.8

Pensii şi indem nizaţii 
v iagere 01

Burse 07 7180.1 7350.4 3.9 162.6
Burse pentru studenţii de 
peste hotarele republicii

12 21.7 21.7 0.2

Com pensarea costului 
b ilete lor de că lătorie pentru 
e lev i si studenţi

13 17.0 17.0

Alte tranferuri către 
populaţie

25 45.8 45.8 0.9

Indem nizaţii achitate la 
încetarea raporturilo r de 
muncă

31 61.9 61.9

Indem nizaţie pentru 
incapacitatea tem porară de 
m uncă, achitate din 
m ijloace le financiare ale 
anqa ia tilo r

33 140.8 143.6 1.6 5.2

Indem nizaţii si ajutoarele 
m ateria le pentru studentii 
orfani din institutiile de 
invatam ant superio r de stat 
cu autonom ie financira

34

Transferuri peste hotare 136
Transferuri către guvernele 
şi organizaţiile 
internaţionale

01

Alte transferuri peste 
hotare

03

Investiţii capitale 241 11328.2 7772.2 7772.2 7681.3 7072.4 0.8 142.4 0.8 142.4
Investiţii capitale în 
construcţia ob iectelor socia l 
- cu ltira le

03 4997.5 4388.6 0.8 142.4 0.8 142.4

Investiţii capitale în 
construcţia ob iectelor socia l 
- cu ltira le

03 2683.8 2683.8

Investiţii capita le în 
construcţia ob iecte lo r socia l 
- cu ltira le

03
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Procurarea mijloacelor
fixe

242 56.0 381.5 381.5 381.5 407.5

Reparaţia capitală 243 1900.0 1444.0 1444.0 1443.7 1443.7 8.0 8.0
Reparaţia capitală a 
obiectelor social - culturale

03 1443.7 1443.7 8.0 8.0

Reparaţia capitală a 
obiectelor social - culturale 03

Reparaţia capitală a 
obiectelor social - culturale

03

Transferuri capitale în 
interiorul tării

271 210.2 644.1 644.1

Alte transferuri de capital 
în interiorul tării 15 210.2 644.1 644.1

Creditarea netă 611

Restituirea m ijloace lor la
buqpţ OG

TOTAL - Cheltuieli 
aenerale 999 232387.4 227423.6 227423.6 226994.4 227002.5 1805.6 8001.7 738.9 267.5

20

Conducătorul______________________________________  Contabil-şef______________________________________

N otă :l. Indicii artico le lor ţi a lineate lor de cheltuieli care nu şi+au găsit reflectarea în form ular se vor închide în 
rubricile libere conform  clasificaţie i bugetare
2. în  cooana 4 "Precizat de an" se reflectă planul aprobat pe an ţinînd cont de toate modificările operate ulterior
3. în  coloana 6 "Executat” - se include executarea de casă a m ijloacelor bugetare prin sistemul trezoreria l
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Formularul nr. 4 
Aprobat prin ordinul M inisterului 
finanţe lor al Republicii Moldova 

nr. 41 din 28.03.2008

RAPORT PRIVIND ÎNCASAREA ŞI UTILIZAREA 
MIJLOACELOR SPECIALE

la 31 decem brie 2012

Periodicitatea: 1 aprilie , 1 iulie, 1 octom brie, anual

Denum irea instituţiei Ministerul Culturii al RM
Executor prim ar de m ijloace spec ia le__________
Grupa principală_______________________________
Grupa_________________________________________
Tipul instituţiei_________________________________
Categoria m ijloace lor specia le_________________
Program  / Subprogram ________________________
Unitatea de m ăsură____________________________
Su rsa_____

Denumirea
Nrul
rînd

Codul
obiect

ului

Cod ven it/ 
che ltu ie li Aprobat 

in iţia l pe 
an

Plan 
precizat 

pe an

Precizat
pe

perioada
de

gestiune

Executat în 
perioada de 

gestiune
Datorii

ven ituri/ 
cheltu ie li 
de casă

ven ituri/
cheltu ie li
efective

TOTAL

inclusiv cu 
termen de 
achitare 
exp irat

cap/
art

par/
al

Debi
toare

Credi
toare

Debi
toare

Credi
toare

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. VENITURI, TOTAL 10 16135.9 17890.8 17890.8 16287.1 17287.7 6688.5 433.5 0.4

Mijloacele specialae ale 
instituţiilor publice

151 00 16135.9 16771.1 16771.1 15168.4 15807.2 6326.6 433.5 0.4

‘•liiloacele speciale 151 01 16135.9 16771.1 16771.1 15168.4 15807.2 6326.6 433.5 0.4
Dobînzile aferente so ldurilo r 
m ijloace lor specia le la 
conturile bancare curente şi 
depozitare

151 02

încasări neidentificate 124 00

Transferuri 360 00

Transferuri între 
com ponentele BS 361 00

Transferuri între com ponentul 
de bază şi componentul 
m ijloace specia le ale BS

361 21

Transferuri în interiorul 
com ponentului m ijloace 
specia le ale BS

361 25

Transferuri între 
com ponentele BS şi 
com ponentele bu iete lo r UAT

362 00

Transferuri între componentul 
fonduri specia le ale BS şi 
componentul m ijloace 
specia le  ale bugetelor de 
n ive lu l I şi II

362 31

Transferuri între 
com ponentele bugetelor UAT 
de n ivelul I şi între 
com ponentele bugete lor UAT 
de nivelul II

363 00

Transferuri din componentul 
de bază a bugetului de nivelul

Codurile
130
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II la componentul m ijloace 
specia le ale bugetelor de 
nive lu l I

363 41

Transferuri între com ponentul 
m ijloace specia le ale 
bugete lor de n iv e lu lll şi 
com ponentul proiecte 
finanţate din surse externea le  
buqete lor de n ivelul I

363 43

Transferuri între componentul 
fonduri specia le ale bugete lor 
de n ivelul II şi componentul 
m ijloace specia le ale 
buqete lor de n ivelul I

363 44

Transferuri între componentul 
m ijloace specia le ale 
bugetului de nivelul II şi 
com ponentul m ijloace 
specia le ale bugetelor de 
n ive lu l I

363 45

Transferuri între componenta 
de bază a bugetului de nivelul 
II şi com ponenta fonduri 
specia le  ale bugete lor de 
nive lu l I

363 47

Transferuri între com ponenta 
fonduri specia le ale bugete lor 
de n ivelul I lş i componenta 
fonduri speciale ale bugete lor 
de n ivelul I

363 48

Transferuri între 
com ponentele bugete lor UTA 
de n ivelul I

365 00

Transferuri între com ponentul 
de bază şi componentul 
m ijloace specia le ale 
buqete lor de n ivelul I

365 62

Transferuri între com ponentul 
m ijloace specia le şi 
com ponentul proiecte 
finanţate din surse externe 
ale buqete lor de n ivelul I

365 63

Transferuri între componenta 
fonduri specia le şi 
com ponenta proiecte 
finanţate din surse externe 
ale buqetelor de n ivelul I

365 64

Transferuri între componenta 
de bază şi componenta 
fonduri specia le ale bugete lor 
de n ivelul I

365 65

Transferuri între 
com ponentele bugete lor UAT 
de n ivelul II

366 00

Transferuri între com ponentul 
de bază şi componentul 
m ijloace specia le ale 
buqete lor de nivelul II

366 72

Transferuri între com ponentul 
m ijloace specia le şi 
com ponentul fonduri specia le 
ale bucete!cr de n ivelul II

366 74

Transferuri între com ponentul 
m ijloace spec ia le  ş 
com po"£ -r_  p rce c te  
in v e s t iţ c re e  ale bugetului de 
nive;_ II

366 76

Tra~sfe<~_' '~Te 
com po-se rtes bugete lor de 
r  . e .  I

367 00

‘T^ansferur - r e  com ponentul 
c e  r= iâ  ş. co— ponentul 
r * ; ca ce  s ;e c  a e ale

367 82

- a r r r  —' -, c  rr.arp»riotai IQ nho9rW u impntT\/rva=fnrmi ilar 4



18.11.2014 Document

buqete lor de nivelul I
T ransferuri între 
com ponentele m ijloace 
specia le ale bugetelor de 
n ivelul I

367 84

Granturi interne 411 00 291.3 291.3 290.8 290.8
Granturi externe 412 00 828.4 828.4 827.9 1189.7
Granturi externe pentru 
institutiile publice

412 03 828.4 828.4 827.9 1189.7

II. CHELTUIELI, TOTAL 20 16135.9 19907.3 19907.3 17333.6 17923.3 1254.8 7881.6 10.0 5120.6
Inclusiv:

Retribuirea muncii, 
inclusiv:

111 4674.4 4383.3 4383.3 4041.2 4607.2 14.7 1611.5

-Sa la riu l funcţiei (tarif de 
funcţie)

01 1429.3

-Sporu ri la salariu l funcţiei 02 465.1
-Retribu irea com plem entară 
la sa lariu l funcţiei

03 1942.6

-Sa la riza rea  lucrătorilor 
netitulari

04 180.5

-So lda m ilitarilor, 
suplim ente le si sporurile  la ea

05

-A iutoru l materia l 06 109.4
-Prem ieri 07 468.9
-A lte plăti băneşti 08 11.4
-M ajorările  conform  dec iz iilo r 
autoritătilor locale abilitate

09

Contribuţii de asigurări 
sociale de stat obligatorii

112 1046.7 985.2 985.2 899.6 1046.0 2.0 234.7

Plata mărfurilor şi 
serviciilor, inclusiv:

113 9593.1 12435.9 12435.9 10869.1 10768.8 1237.9 840.0 10.0 6.9

-Enerqia electrică 01 1584.0 1572.2 311.6 60.3
-Gaze 02 216.0 194.3 13.9 34.0
-Rechizite de birou, m ateria le 
Si obiecte de uz qospodăresc

03 1364.3 1354.7 98.3 2.0 1.9

-Enerq ia term ică 04 2392.3 2248.8 631.9 305.2
-Manuale, m ateria le didact, 
practică pedagogică şi de 
specia litate a e lev ilo r şi 
studenţilor, literatura tehn- 
stiint si metodică

05 66.8 65.8

-Cărţi si ediţii periodice 06 69.9 67.5 3.4 1.2
-Utila i si inventar special 07
-A lim enta tia 09 4.5 6.5 2.0
-Medicamente şi consum abile 10 5.6 5.8 0.5
-Se rv ic ii de te lecom unicaţie şi 
postă

11 232.7 219.6 17.3 6.5

-Lucrări de cercetări ştiinţifice 12
-Se rv ic ii de transport 13 335.5 313.6 2.0 0.4 0.5
-Inven tar moale şi 
ech ipam ent

14 52.9 59.1

-Hrana an im ale lor 15
-Se rv ic ii de cercetare în 
dom eniul ştiinţei şi inovării 
efectuate prin contract de 
către instituţiile la 
autoqestiune

16

-Reparaţii curente ale 
c lăd ir ilo r si încăperilo r

17 1312.4 1258.5 6.2 13.2

-Reparaţii curente ale 
utilajului şi inventarului 18 96.3 131.6 0.3

-Arenda bunurilor 19 85.6 96.1 10.5
-S im boluri de stat şi locale, 
sem ne de distinctie de stat

20 0.4 0.4

-Form are profesională 21 3.3 3.3
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-Se rv ic iile  editoriale 22 185.6 187.2 12.6
-Cheltu ie li de protocol 23 22.1 22.1
-Ediţii periodice 
departam entale

24 114.3 19.4 25.3

-Com bustib il 26 26.1 22.7
-Procurarea şi insta larea 
contoare lor

27 3.9 2.8 1.4

-Am enzi 28 0.8 0.8
-Paza interdepartam entală 29 71.4 71.6
-Lucrări de inform atică şi de 
calcul 30 132.1 126.5 2.2 2.0

-Se rv ic iile  avocaţilo r din oficiu 31
-Am esticurile  din lapte pentru 
copii

32

-Protezare 33
-Apă $i cana lizare 34 352.3 349.8 56.4 38.9
-Sa lubrita te 35 116.5 99.0 15.8 4.5
-Com pensaţia  bănească în 
sch im bul raţie i a lim entare

36

-A rendarea circu ite lor şi 
em iţătoare lor

37

-Com pensaţia che ltu ie le lor de 
transport

38

-Com pensaţia che ltu ie lilor 
pentru chiria spaţiu lui locativ

39

-Mărfurile şi sev ic iile  
neatribuite a ltor alineate

45 2021.5 2268.5 52.2 347.1 6.4 6.9

Com ision aferent se rv ic iilo r 
bancare

47

-Documente executorii 50 0.6
Inclusiv TVA
Deplasările în interes de 
serviciu, inclusiv:

114 128.2 111.7 111.7 94.4 101.0 0.1 8.5 0.1

-dep lasările  în interiorul tării 01 13.8 13.6 0.1 0.1
-dep lasările  peste hotare 02 80.6 87.4 0.1 8.4
-indem n. pers. m isiun. 
diplom . 03

Prime de asigurare 
obligatorie de asistenţă 
medicală achitate de 
patroni

116 00 159.5 150.4 150.4 137.2 155.0 0.1 73.0

Prim ele de asigurare 
ob ligatorie de asistenţă 
m edicală achitate de patroni 
în interiorul tării

01 137.2 155.0 0.1 73.0

Prim ele de asigurare 
m edicală achitate de patroni 
peste hotare

02

Documente executate 118 00 1183.8 1183.8 721.8 721.8

Transferuri pentru produse  
şi servicii 131 00

Transferuri pentru 
am ena ja rea terito riilo r 131 05

Alte transferuri pentru 
produse si serv ic ii 131 09

Transferuri curente către 
bugete de alt nivel şi între 
com ponentele buqetului

133 00

Transferuri către populaţie 135 00 1.4 1.4 1.4 0.7 0.3
Burse 135 07
Indem nizaţii achitate la 
încetarea raporturilo r de 
muncă

135 31

Indem r zaţie pentru 
incapacitatea tem porară de 
rr jn că , achitate din 
~ jloace ie  financiare ale 
anga ja to rilo r

135 33 1.4 0.7 0.3
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Transferuri peste hotare 136 00 39.0 36.5 36.5 33.9 33.9
Alte transferuri peste hotare 136 03 33.9 33.9

Investiţii capitale 241 00 5113.6 5113.6
Investiţii capitale în 
construcţia obiectelor soc-cul.

03 5113.6 5113.6

Procurarea mijloacelor fixe 242 00 495.0 619.1 619.1 535.2 474.7

Reparaţii capitale 243 00
Repara capitală a obiecte lor 
social-culturale 03

Transferuri capitale către 
organele administraţiei 
publice

273 00

Creditarea netă 611 00 -0.2 14.2
Restituirea m ijloace lor la 
buqet 611 06 -0.2 14.2

Excedent (+) / Deficit (-) 
(rd.10-rd.20) 30 25/26 -2016.5 -2016.5 -1046.5 -635.6

Alte împrumutări 27 07
Ram bursarea a altor 
împrumutări 27 08

Diferenţa dintre cursul de 
schimb al surse lo r valutare 27 15 4.9 4.9

Surse interne de finanţare 40
Soldul la începutul 
perioadei de qestiune

75 3654.0 3691.0 3691.0 3963.5 4804.0

Soldul la sfîrşitul perioadei 
de qestiune 76 3654.0 1674.5 1674.5 2921.9 4173.3

Conducătorul______________________________________  Contabil-şef.

" ____________ " ___________________________________________________________________________________________ 20
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