
 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. _______                                                                               din __________ 2022 

 

Cu privire la audierea raportului 

privind executarea bugetului raional  

Cahul în semestrul  I al anului 2022 

 

În conformitate cu art.43 alin. (1) lit. b3), art.46 alin. (1) şi art. 53 alin.  (1) lit. h) din Legea 

privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 31 alin. (2)  din  Legea  privind  finanţele  

publice  locale nr.397/2003, art. 72 alin. (2) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-

fiscale nr. 181/2014 şi avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, 

finanţe şi relaţii transfrontaliere, având în vedere raportul privind executarea bugetului raional 

Cahul la situația din 30 iunie 2022, Consiliul  Raional  Cahul  

DECIDE: 

1. Se ia  act de  raportul  Președintelui raionului Cahul privind executarea bugetului raional  

Cahul în perioada semestrului I al anului 2022,  din care rezultă: 

- executarea bugetului raional la situația din 30 iunie 2022 la venituri în sumă de 194859,25 

mii lei, sau la nivel de 53,8 % din suma anuală precizată, şi la cheltuieli și active nefinanciare 

în sumă totală de 166234,43 mii lei, sau la nivel de 45,0% din suma anuală precizată, cu un 

sold bugetar (excedent) în sumă de 28624,82 mii lei, conform anexei la prezenta Decizie. 

2. Executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Cahul vor asigura: 

- eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare; 

- aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor colectate 

aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2022; 

- executarea  indicatorilor non-financiari şi financiari aprobați/precizați în bugetul raional pe 

anul 2022; 

- monitorizarea situațiilor privind creanțele şi arieratele, întru neadmiterea creanțelor şi 

arieratelor  cu termenul de achitare expirat; 

- implementarea  unui control financiar public intern adecvat; 

- desfășurarea procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu cerințele cadrului 

legal. 

3. Controlul asupra executării  prezentei decizii se atribuie Președintelui raionului Cahul şi   

Comisiei consultative probleme economie, reforme, buget, finanțe şi relații transfrontaliere. 

 

         Preşedintele şedinţei  

      Consiliului Raional Cahul                                  

                                      

           Contrasemnează: 

                   Secretarul  

          Consiliului Raional Cahul                                                     Cornelia  PREPELIŢĂ 

 
Elaborat:     C.Hodenco, şef al  Direcţiei generale finanţe 

Coordonat: N.Dunas, Preşedintele raionului 

Avizat pentru legalitate:  L.Raileanu, şef interimar, Serviciul juridic şi resurse umane  

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



 

Anexă 

 la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.___din ______________ 2022 

 
 

 

 

Executarea indicatorilor generali 

 ai bugetului raional Cahul la situația din 30 iunie 2022 

                                                                                                                         (mii lei) 

Denumirea Cod 
Aprobat 

anul 2022 

Precizat 

anul 2022 

Executat 

semestrul        

I   anul 2022 

Executat fața de 

precizat 

devieri (+/-) în %% 

1 2 3 4 5 6 7 

I.VENITURI, total 1 339 070,40 362 479,24 194 859,25 -167620,0 53,8 

inclusiv transferuri primite 19 313 388,60 334 939,66 178 891,30 -156048,4 53,4 

II.CHELTUIELI și ACTIVE 

NEFINANCIARE 2+3 339 070,40 369 687,94 166 234,43 -203453,5 45,0 

inclusiv transferuri acordate 29  4800,0 160,9 -4639,1 3,4 

III.SOLD BUGETAR 1-(2+3)  -7 208,70 28 624,82 35833,52 -397,1 

IV.SURSELE DE FINANŢARE, 

total 4+5+9  7208,7 -28624,82 -35833,52 397,1 

VII. ACTIVE FINANCIARE 4   350,47 350,47  

VIII. DATORII 5  -371,7 -338,18 33,52 91,0 

IX. MODIFICAREA SOLDULUI 

de mijloace bănești 9  7580,4 -28637,11 -36217,51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la audierea raportului privind executarea 

bugetului raional Cahul în semestrul  I al anului 2022”  
 

I. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului  

           Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia generală finanţe ca 

urmare a respectării prevederilor  art.43 alin. (1) lit. b3), art.46 alin. (1) şi art. 53 

alin.  (1) lit. h) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 31 

alin. (2)  din  Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397/2003, art. 72 alin. 

(2) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.  

Scopul elaborării proiectului de decizie este de a informa Consiliul Raional Cahul 

despre mersul exercițiului bugetar în perioada semestrului I al anului 2022 şi 

factorii care au influențat asupra valorificării mijloacelor planificate, precum şi 

pentru asigurarea transparenței în gestionarea finanțelor publice de către 

executorii de buget.  
 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie  
          Proiectul deciziei „Cu privire la audierea raportului privind executarea 

bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2022”  conține indicatorii 

principali care oglindesc executarea bugetului raional  Cahul în semestrul I al 

anului 2022. Prin proiectul deciziei se propune de a lua  act de  raportul    privind 

executarea bugetului raional  Cahul în perioada semestrului I al anului 2022,  din 

care rezultă că nivelul de executare a părții de venituri constituie 194859,25 mii 

lei, sau 53,8 la sută din suma anuală precizată  şi la cheltuieli și active nefinanciare 

în mărime de 166234,43 mii lei, sau 45,0 la sută din suma anuală precizată, cu un 

sold bugetar (excedent) în sumă de 28624,82 mii lei. Totodată, proiectul Deciziei 

prevede de a obliga  executorii de buget din cadrul Consiliului Raional Cahul să 

asigure managementul financiar şi contabil în gestiunea cheltuielilor bugetare în 

conformitate cu normele legale prevăzute, având ca scop eficientizarea 

programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare, ținerea la zi a evidenței 

analitice, decontărilor şi a situațiilor patrimoniale, precum şi desfășurarea 

procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu cerințele cadrului legal, 

utilizând formularul standard al Documentului unic de achiziții european.  
 

III. Fundamentarea economico-financiară 
 Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
 

IV. Consultarea publică a proiectului 

          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe 

pagina web a Consiliului raional www.cahul.md la directoriul „Transparenţa 

decizională” la secțiunea „Anunțuri privind organizarea consultării publice”. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 

şi se propune Consiliului Raional pentru examinare şi adoptare în ședință.  

 

  Constantin Hodenco, 

 Şeful Direcţiei generale finanţe                                  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

R A P O R T 

privind executarea bugetului raional Cahul 

pe semestrul I anul 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Raportul semianual privind executarea bugetului raional Cahul este elaborat în baza art.43, alin. (1), lit. b3) 

şi art. 53 (1) lit. h) şi lit. i) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 

31 (1)  din  Legea  nr.397-XV din 16.10.2003 privind  finanțele  publice  locale, art. 72 (2) din Legea 

finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014, ordinul Ministerului Finanțelor 

nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor 

metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.  

  Raportul privind executarea bugetului raional Cahul pe perioada semestrului I al anului  2022 cu 

Anexe cuprinde informații cu privire la: 

 Realizarea părții de venituri ale bugetului raional Cahul; 

 Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Cahul;  

 Active nefinanciare; 

 Executarea cheltuielilor bugetului raional Cahul conform clasificaţiei funcţionale;  

 Descrierea bilanțului contabil al bugetului raional; 

 Performanţa pe programe/subprograme a instituţiilor bugetare subordonate Consiliului raional. 

Raportul este întocmit în temeiul rapoartelor prezentate de către executorii de buget din subordinea 

Consiliului raional Cahul şi corespunde datelor din SIMF şi a Trezoreriei Regionale Cahul. Metodele și 

procedeele de evaluare aplicate de către autoritățile/instituțiile bugetare sunt descrise în Politicile de 

contabilitate. Rapoartele financiare sunt întocmite după principiul continuității activității și politica de 

contabilitate este aplicată pe tot parcursul perioadei de gestiune. 

Bugetul raional Cahul pe anul 2022 a fost aprobat prin Decizia Consiliului raional Cahul nr.07/09-V din 16 

decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2022” la venituri şi cheltuieli în 

sumă de 339070,4 mii lei, fără deficit sau excedent bugetar.  

Pe parcursul semestrului I al anului 2022,  indicatorii precizați ai bugetului raional Cahul la compartimentul  

de venituri au însumat 362479,24 mii lei şi la partea de cheltuieli – 369687,94 mii lei.   

Factorii de bază care au determinat modificările și completările operate au fost realizate prin majorarea 

transferurilor primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II, între instituţiile bugetului de stat şi 

instituţiile bugetelor locale de nivelul II, între bugetele locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, 

granturi primite de la guvernele altor state, cît și revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, 

implementarea programelor noi care nu au fost aprobate în  bugetul raional pentru anul 2022. 

Astfel, veniturile inițiale au fost majorate cu 23408,84 mii lei din contul transferurilor de la bugetul de stat 

și de la bugetele Autorităților publice locale de nivelul I, proiectelor și granturilor, iar cheltuielile au fost 

majorate cu 30617,54 mii lei, inclusiv din soldul disponibil al Consiliului raional Cahul la începutul anului. 

Nivelul executării indicatorilor principali ai bugetului raional Cahul în semestru I al anului 2022 se prezintă 

în tabelul următor: 

 

Executarea indicatorilor generali a  bugetului raional Cahul 

la situația din 30.06.2022 

                                    mii lei 

 
 

devieri (+/-) în % % devieri (+/-) în %

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 339 070,40 362 479,24 194 859,25 -167620,0 53,8 180 241,58 14617,7 108,1

19 313 388,60 334 939,66 178 891,30 -156048,4 53,4 164 495,27 14396,0 108,8

2+3 339 070,40 369 687,94 166 234,43 -203453,5 45,0 165 285,49 948,9 100,6

29 4800,0 160,9 -4639,1 3,4 1 284,09 -1123,2 12,5

1-(2+3) 0,00 -7 208,70 28 624,82 35833,52 -397,1 14956,09 13668,7 191,4

4+5+9 7208,7 -28624,82 -35833,52 397,1 -14 956,09 -13668,7 191,4IV.SURSELE DE FINANŢARE, total

inclusiv transferuri primite

I.VENITURI, total

Executat 

semestrul I 

2021

Executat semestrul I 

2022 fața de executat 

semestrul I  2021Precizat

inclusiv transferuri acordate

1

Executat fața de 

precizat
Executat 

semestrul I 

2022

II.CHELTUIELI și ACTIVE 

NEFINANCIARE

AprobatCodDenumirea

III.SOLD BUGETAR



Veniturile bugetului raional Cahul, în perioada vizată au înregistrat un grad de realizare de 53,8%, inclusiv 

transferuri primite – 53,4% iar cheltuielile – 45,0%. 

Evoluția executării veniturilor și cheltuielilor bugetului raional pe perioada similară perioadei de raportare a 

anilor 2021-2022 se prezintă în diagrama care urmează:                                                                                     

mii lei 

 
 

 Analizând evoluția veniturilor și cheltuielilor ale bugetului raional Cahul pe perioada  semestrului 

I al anilor 2021-2022 se constată o creștere a încasărilor în anul 2022 față de aceiași perioadă a anului 2021. 

Veniturile acumulate pe parcursul perioadei de raportare au crescut cu 8,1% sau cu 14617,67 mii lei față de 

perioada similară a anului precedent.  

 Concomitent cu creșterea veniturilor în semestrul I, se constată și o creștere nesemnificativă a 

cheltuielilor cu 0,6% sau cu 948,94 mii lei față de perioada analogică a anului 2021.  

Încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor pe parcursul semestrului I al anului  2022 au fost realizate în 

conformitate cu cerințele actelor legislative și normative în vigoare.  

1.Realizarea părții de venituri a bugetului raional 

Veniturile în bugetul raional, pe perioada semestrului I a anului 2022, s-au executat în sumă de 194859,25 

mii lei, sau la nivel de 53,8% din planul anual precizat, cu o creștere de 8,1% faţă de perioada similara a 

anului 2021, adică cu 14617,67 mii lei mai mult. 

    Veniturile bugetului raional Cahul se constituie din impozite, taxe, alte venituri prevăzute de legislație, 

care în semestrul I al anului 2022 au însumat: 

1. Venituri generale – 191253,38 mii lei, din care: 

   a) veniturile proprii – 12362,08 mii lei; 

   b) transferuri -178891,3 mii lei. 

2. Venituri colectate – 3535,87 mii lei; 

3.  Granturi pentru proiecte finanțate din surse externe -70,0 mii lei. 

Structura veniturilor executate ale bugetului raional Cahul pe perioada semestrului I al  anului 2022 
se prezintă în următoarea diagramă:  
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I.1 Impozite și taxe 

 Defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice au fost executate în sumă de 10908,02 mii 

lei sau la nivel de 57,0 la sută faţă de planul anual precizat, cu o creștere de 1140,72 mii lei faţă de perioada 

similară a anului precedent.  

Astfel, în semestrul I al anului 2022 impozitul pe venit a fost în creștere cu 11,7% față de semestrul I al 

anului  2021.  

 Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii  au fost acumulate în sumă de 1170,34 mii lei sau la nivel de  

139,3% din cele precizate și manifestă o creștere cu 722,38 mii lei faţă de perioada analogică a anului 2021. 

Poziția dominantă este ocupată de taxa pentru extragerea mineralelor utile, planul anual a fost aprobat în 

sumă de 190,0 mii lei. Încasările, la situația din 30.06.2022 constituie 881,73 mii lei sau de 4,6 ori mai mult 

față de  planul aprobat şi cu 764,71 mii lei mai mult față de perioada analogică a anului precedent. Analiza 

detaliată a operațiunilor efectuate la codul economic ,,Taxa pentru extragerea mineralelor utile” arată că 

executarea încasărilor menționate se datorează faptului că agenții economici în primul semestrul al anului 

2022  au achitat datorii pentru trimestrul I, II și III al anului 2021, care conform legislației în vigoare trebuiau 

să fie achitate în bugetul local de nivelul al doilea pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. 

         Taxa pentru apă a fost încastă în sumă de 288,61 mii lei sau la nivel de 44,4 la sută față de planul 

precizat, fiind în descreștere cu 9,9% față de perioada similară a anului precedent.  Structura taxelor pe 

mărfuri și servicii  îcasate în bugetul raional în perioada semestrului I al anului 2022 se prezintă în următoarea 

diagramă:                                                                                                       

  

 
  

Alte venituri prevăzute de legislație sunt amenzile și sancțiuni contravenționale care au fost încasate în 

bugetul raional în perioada semestrului I - 2022 în sumă de 2,5 mii lei, la nivel de 83,3% față de planul 

aprobat. 

 

1.2 Granturi primite 

 

Granturi pentru proiecte finanțate din surse externe - alocații precizate constituie 1421,08 mii lei  fiind 

executate în sumă de 70,0 mii lei, ce reprezintă 4,9 la sută din planul precizat, inclusiv proiectul „Dezvoltarea 

și promovarea turismului verde în sectorul Dunării din bazinul Mării Negre” în sumă de 1274,58 mii lei (v-

a fi executat în a doua jumătate a anului) și proiectul "Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în 

Moldova" la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" s.Slobozia Mare și Gimnaziul "Mihai Eminescu” s. Crihana 

Veche  în sumă de 146,5 mii lei fiind executate în sumă de 70,0 mii lei. 

 

1.3 Alte venituri 

  

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II a fost 

planificată în sumă de 285,0 mii lei, resurse bugetare generate din darea în locațiune a locuințelor sociale, 

construite în cadrul „Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II în 

raionul Cahul”. Pe parcursul semestrului I al anului 2022 plățile la această sursă de venit au fost executate 

în sumă de 98,0 mii lei sau 34,4 la suta față de planul precizat. Neexecutarea corespunzătoare se datorează 

faptului existenței datoriilor pentru achitarea plății menționate. 

288.61 mii lei

24,7%

881.73 mii lei

75,3%

Structura taxei pe mărfuri și servicii 
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taxa pentru extragerea

mineralelor utile



 

 Resursele atrase de instituțiile bugetare (venituri colectate) finanţate de la bugetul raional Cahul 

au fost încasate în sumă de 3535,87 mii lei sau la nivel de 63,0% din cele precizate pe an, cu o majorare în 

sumă de 1028,81 mii lei (41,0%) faţă de aceeași perioadă a anului 2021. Din suma totală a resurselor atrase 

de instituții, încasările de la serviciile cu plată au fost executate în sumă de 3352,71 mii lei sau la nivel de 

64,5%, cu 995,63 mii lei mai mult față de aceeași perioada a anului trecut. Plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public a constituit 183,16 mii lei sau 43,4%. Mersul executării veniturilor colectate pe I 

semestrul al anului 2022 conform clasificației funcționale de către autorităţi/instituții se prezintă în Anexa 

nr.3 la raport „Sinteza veniturilor colectate ale Consiliului Raional Cahul la situația din 30.06.2022”.  

La grupa 01 „Servicii de stat cu destinație generală” de către instituția „Aparatul Președintelui Raionului 

Cahul” au fost încasate venituri colectate de la servicii cu plată în sumă de 0,53 mii lei, ce constituie 5,3% 

din planul precizat. De la locațiunea bunurilor patrimoniului public s-au încasat 92,92 mii lei, ce constituie 

35,73% din planul precizat. Factorul ce a influențat asupra neexecutării indicatorului este că licitațiile s-au 

petrecut cu întîrziere și contractele au fost semnate în luna iunie, astfel fiind admise venituri ratate de la 

locațiunea bunurilor patrimoniului public . 

La grupa 08 “Cultura, sport, tineret, culte și odihnă” de către biblioteca raională “Andrei Ciurunga” mun. 

Cahul au fost acumulate mijloace colectate în sumă 42,7 mii lei. De la locațiunea bunurilor patrimoniului 

public s-au încasat 40,61 mii lei, ce constitui 70,0 la sută faţă de planul precizat. Încasările de la prestarea 

serviciilor au fost executate în sumă de 2,09 mii lei, ce constituie 104,5 la sută faţă de planul precizat. 

La grupa 09 „Învățămînt” venituri colectate de la servicii cu plata au fost încasate în sumă de 2549,07 mii 

lei, sau la nivel de 66,4 la sută fața de planul precizat. De la locațiunea bunurilor patrimoniului public au fost 

încasate 49,63 mii lei, ce constituie 47,85 la sută faţă de planul anual precizat.  

La grupa 10 „Protecția socială” venituri colectate de la servicii cu plata au fost încasate în suma de 801,02 

mii lei, sau la nivel de 59,6 la sută fața de planul precizat.  

Analiza privind încasările veniturilor colectate de către instituțiile subordonate Consiliului raional Cahul, 

este reflectată în următoarele diagrame: 
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Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar a fost încasată 

în sumă de 183,23 mii lei sau la nivel de 79,7 la sută şi cu 48,08 mii lei mai mult sau cu 35,6 la sută faţă de 

perioada similară a anului precedent.           

     

1.4 Transferuri primite în cadrul bugetului public național  

                                                                                                  

Transferuri primite în cadrul bugetului public național în semestrul I al anului 2022 au alcătuit 178891,3 

mii lei, ce reprezintă cea mai mare cotă parte din totalul veniturilor încasate în semestrul I al  anului 2022. 

Transferurile de la bugetul de stat au fost executate în proporție de 53,4% din suma anuală precizată, iar 

volumul acestora fiind majorat cu 14396,03 mii lei față de perioada similară a  anului precedent. 

În perioada de referință, poziția dominantă în structura transferurilor este ocupată de transferurile curente  

primite cu destinație specială pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și 

complementar (extrașcolar) – 71,14%, urmate de transferuri curente cu destinație generală  cu 16,26%, 

transferurile curente pentru infrastructura drumurilor cu 5,95%,  transferurile curente  primite cu destinație 

specială pentru asigurarea și asistența socială cu 4%, transferurile primite între instituțiile bugetului de stat 

și instituțiile bugetelor locale de nivelul II cu 1,16%, transferuri curente cu destinație generală  din fondul de 

compensare cu 0,95%, transferurile curente primite cu destinație specială pentru școli sportive cu 0,42% și 

transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale cu 0,12%. 

 În perioada de raportare au fost alocate mijloace financiare din partea bugetului de stat: 

- pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special şi complementar (extrașcolar) în sumă de 

137513,65 mii lei, sau la nivel de 57,7 % din suma anuală şi cu 12224,23 mii lei mai mult decât în perioada 

similară a anului 2021; 

- pentru asigurarea şi asistența socială au fost executate  5338,09 mii lei, sau la nivel de 39,9% şi cu 750,26 

mii lei mai mult decât în perioada similară a anului 2021. Ținând cont de impactul războiului din Ucraina 

din Fondul de Intervenție a Guvernului au fost alocate mijloace financiare suplimentare pentru gestionarea 

crizei refugiaților în mărime de 2045,0 mii lei; 

- pentru școli sportive au fost alocate transferuri în sumă de 480,76 mii lei sau la nivel de 34,2% din suma 

anuală, cu 123,01 mii lei mai puțin decât în semestrul I anul 2021; 

- pentru infrastructura drumurilor au fost alocate transferuri în sumă de 182,13 mii lei sau la nivel de 0,9% 

din planul precizat anual, fiind în descreștere cu 74,1 mii lei față de anul 2021. Motivul neexecutării ţine de 

neorganizarea achizițiilor publice; 

- transferuri curente cu destinaţie generală constituie 32692,62 mii lei sau 60,0% din suma anuală, cu 3059,07 

mii lei mai mult decît în anul precedent; 

- transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare constituie 1900,98 mii lei, sau 

60,0% din suma anuală. 

 Sumele alocate de la bugetul de stat pe parcursul semestrului I al anului 2022 se prezintă în următoarea 

diagramă:  
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 Transferurile primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrative-teritoriale 

reprezintă transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele de 

nivelul I în cadrul unei unități administrative-teritoriale care constituie 419,76 mii lei, inclusiv: 

 - 271,06 mii lei  surse financiare alocate de către Consiliul comunal Moscovei pentru Gimnaziul „Mircea 

cel Bătrîn” din s. Trifești; 

- 127,8 mii lei  surse financiare alocate de către Consiliul sătesc Borceag pentru Gimnaziul „Ion Creangă” 

din s. Borceag; 

- 20,9 mii lei surse financiare alocate de către Consiliul sătesc Crihana Veche pentru gimnaziul „Mihai 

Eminescu” s. Crihana Veche. 

La situația din 30.06.2022 au fost executate la nivel de 100%. 

 Transferurile primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor   locale de nivelul 

II: 

 - transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și locale de nivelul II 

(fondul de susținere a populației) sunt executate în sumă de 333,06 mii lei, sau 21,0 la sută față de planul 

precizat și cu 361,21 mii lei mai puțin decît în perioada similară a anului precedent. 

-  transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și locale de nivelul II 

sunt executate în sumă de 30,25 mii lei sau 1,3 la sută din precizat. Executarea la nivel scăzut se explică prin 

faptul precizării planurilor în a doua jumătate a lunii iunie. Executarea transferurilor menționate se planifică 

în semestrul următor.  

2. Executarea părții de cheltuieli a bugetului raional Cahul 

               Executarea bugetului raional Cahul la partea de cheltuieli și active nefinanciare s-a efectuat reieșind 

din politica statului promovată în domeniul cheltuielilor publice și a fost orientată spre asigurarea stabilității 

bugetului raional prin asigurarea disciplinei, echității, transparenței, simplității și onestității în repartizarea 

finanțelor publice. 

 Conform raportului privind executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2022 cheltuielile şi activele 

nefinanciare ale bugetului raional în total a fost realizate în sumă de 166234,4 mii lei, sau la nivel de 45,0%. 

În valoare nominală au rămas neexecutate cheltuielile şi activele nefinanciare în sumă de 203453,5 mii lei. 

Faţă de anul 2021 cheltuielile şi activele nefinanciare s-au majorat cu 948,9 mii lei sau cu 0,6 la sută. 

           La clasa 2 „Cheltuieli”, la situația din 30.06.2022 au fost executate 154937,8 mii lei sau la nivel de 

51,1 la sută, fața de planul anual precizat de 303033,2 mii lei.  

 

 Evoluția cheltuielilor şi activelor nefinanciare a bugetului raional Cahul pentru 6 luni ale anilor 2020-2022 

se prezintă în diagramele nr.9 și nr. 10. 
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Cheltuielile bugetului raional Cahul pe semestrul I ale anului 2022 comparativ cu anul 2021 au înregistrat o 

creștere de 3,7%, iar comparativ cu anul 2020 – cu 15,5%.                                                                                               

La clasa 3 „Active nefinanciare” au fost direcţionate 11296,7 mii lei sau la nivel de 16,9% fața de planul 

precizat de 66654,7 mii lei.  

  diagrama nr. 10 

 
         Volumul total al activelor nefinanciare pe semestrul I ale anului 2022 comparativ cu semestrul I al 

anului 2021 a înregistrat diminuări cu 29,0%, iar cu anul 2020 – diminuări cu 7,9%. 

 

2.1 Executarea bugetului raional conform clasificaţiei economice 

Cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului raional Cahul în perioada semestrului I ale anilor 2021-

2022 sub aspect economic se prezintă în tabelul nr.1:  

Tabelul nr.1 

 

Denumirea articolelor 

Executat (mii lei) 

Ponderea în 

cheltuielile totale     

 ( % ) 

Semestrul 

1 a. 2021 

Semestrul 

I a. 2022 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

Cheltuieli şi active nefinanciare, total 165285,5 166234,4 100 100 

Cheltuieli de personal 134016,5 133878,6 81,1 80,5 

Bunuri şi servicii 5823,3 13414,7  3,5  8,1 

134142.5

149372

154937.8

anul 2020 anul 2021 anul 2022

mii lei 

Evoluția cheltuielilor bugetului raional

în anii 2020-2022

15,5%

3,7%

12260.1
15913.5

11296.7

ANUL 2020 ANUL 2021 ANUL 2022

mii lei 

Evoluția activelor nefinanciare bugetului

raional anii 2020-2022

-7,9%

-29,0%



Dobînzi 0,007 0,0 0 0 

Subvenții 500,0 0,0 0,3 0 

Prestaţii sociale 7294,3 7134,4 4,4 4,3 

Alte cheltuieli  453,8 349,1 0,3 0,2 

Transferuri acordate în cadrul bugetului public 

național 
1284,1 160,9 0,8 0,1 

Active nefinanciare 15913,5 11296,7 9,6 6,8 

 

Din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare ale bugetului raional Cahul realizate în semestrul I ale 

anului 2022, circa 80,5% reprezintă cheltuielile de personal, 8,1% cheltuielile pentru bunuri şi servicii, 4,3% 

pentru prestații sociale, 0,2% pentru alte cheltuieli curente. Transferurile acordate în cadrul bugetului public 

naţional deţin o pondere de 0,1%, iar activele nefinanciare – 6,8%. În semestrul I al anului 2022, faţă de 

aceiaşi perioadă a anului 2021 cheltuielile totale au crescut doar la indicatorul bunuri și servicii cu 4,6%.  

2.1.1 Cheltuieli de personal 

         În aspectul principalelor categorii de cheltuieli, cheltuielile de personal au fost aprobate inițial în sumă 

de 229483,0 mii lei, pe parcursul anului au fost majorate până la 234230,7 mii lei și executate la data de 

30.06.2022 în sumă de 133878,6 mii lei sau la nivel de 57,2 % din prevederi. Majorarea planului la cheltuieli 

de personal s-a efectuat în Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei Cahul, pentru care au fost precizate 

1661,8 mii lei și la Aparatului Președintelui Raionului – 591,2 mii lei. 

Factorii principali care au influențat constituirea și executarea cheltuielilor de personal în perioada de 

raportare au fost modificările structurale operate, precum și optimizările efectuate în contextul numărului de 

unităţi aprobate în buget pentru anul 2022. Cheltuielile de personal au fost executate cu o descreștere cu 0,1 

puncte procentuale faţă de aceiași perioadă a anului trecut. 

2.1.2 Bunuri şi servicii 

          Pentru bunuri și servicii au fost precizate cheltuieli în sumă de 42811,0 mii lei, fiind executate în sumă 

de 13414,7 mii lei. Nivelul executării a constituit 31,3% din prevederi, rămânând nevalorificate cheltuieli în 

sumă de 29396,3 mii lei. Faţă de semestrul I ale anului 2021 cheltuielile pentru bunuri şi servicii s-au majorat 

cu 7591,4 mii lei sau cu 130,4 la sută. 

2.1.3 Dobînzi 
         Pentru plata dobânzilor în bugetul raional Cahul pe anul 2022 au fost aprobate alocații în sumă de 

371,7 mii lei. În urma modificărilor efectuate planul precizat constitue zero. 

2.1.4 Subvenții 

          Cheltuielile pentru subvenții au fost aprobate iniţial în sumă de 260,0 mii lei, fiind majorate pe 

parcursul anului până la 410,0 mii lei, conform Deciziei Consiliului raional Cahul nr. 01/10-V din 

26.05.2022. În semestrul I al anului 2022 Subvenții nu sunt executate. 

2.1.5 Prestaţii sociale 

          Pentru prestații sociale cheltuielile au fost prevăzute în sumă de 15849,2 mii lei faptic fiind executate 

în sumă de 7134,4 mii lei sau la nivel de 45,0% din prevederi. Faţă de anul 2021 cheltuielile pentru prestaţii 

sociale s-au micșorat cu 159,9 mii lei sau cu 2,2 la sută. 

2.1.6 Alte cheltuieli 

         Alte cheltuieli au fost aprobate în sumă de 5523,0 mii lei, fiind micşorate pe parcursul anului până la 

4932,3 mii lei și executate la nivel de 7,1% din prevederi, rămânând nevalorificate mijloace în sumă de 

4583,2 mii lei. 

2.1.7 Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional 

Suma totală a transferurilor acordate în cadrul bugetului public naţional a fost precizată la nivel de 4800,0 

mii lei, din care au fost alocate 160,9 mii lei sau la nivel de 3,4% faţă de planul precizat, destinate pentru 

„Acoperirea cheltuielilor pentru menținerea serviciilor prestate în cadrul Centrului Multifuncțional din 

cadrul Primăriei s. Văleni” conform Deciziei Consiliului raional Cahul nr. 01/10-V din 26.05.2022 „Cu 

privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022”. 

 

3. Active nefinanciare 

 

          Nivelul executării planului pentru procurarea activelor nefinanciare pentru semestrul I ale anului 2022 

se prezintă în următorul tabel: 

Tabelul nr.4                                                                                                                                    



Cod                            

ECO 
Denumirea 

Planul (mii lei) Executat (mii lei) 

Nivelul 

executări

i, %% 

Executat anul 

curent față de 

anul 

precedent 

aprobat precizat 2022 2021 2022 

Devier

i 

+, - 

În 

%% 

3 Active 

nefinanciare 
53159,6 66654,7 11296,7 15913,5 16,9 

-

4616,9 
71,0 

31 Mijloace fixe, din 

care 
32797,4 43272,7 3183,1 8845,4 7,4 

-

5662,2 
36,0 

3192 Investiții capitale 1167,0 1525,5 - 408,3 - -408,3 - 

33 Stocuri de 

materiale  

circulante 

20362,2 23382,0 8113,6 7068,1 34,7 1045,4 114,8 

 

3.1 Mijloace fixe 

Soldul mijloacelor fixe la 01.01.2022 a constituit 583745,5 mii lei, care pe parcursul semestrul I ale anului 

2022 s-au majorat cu 10125,5 mii lei, inclusiv:  

- prin procurări cu 1177,3 mii lei, cea mai mare partea constituie procurarea mașinilor și utilajelor în suma 

de 414,5 mii lei, procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc – 395,7 mii lei; 

- din contul investițiilor capitale cu 1087,0 mii lei, dintre care Aparatul Președintelui raionului în sumă de 

708,5 mii lei pentru construcții speciale și 222,5 mii lei pentru alte mijloace fixe; 

- din contul reparațiilor capitale cu 1927,5 mii lei, dintre care Gimnaziul ,,N. Stănescu” s. Pașcani 767,36 

mii lei pentru lucrări de termoizolare a fasadelor la clădirea gimnaziului, 527,9 mii lei la Aparatul 

Președintelui raionului pentru lucrări de reparație la biblioteca p/u copii ,,Gr. Vieru" mun. Cahul și reparația 

sistemului de electricitate interioare la ÎMSP Cahul (secția boli infecțioase –COVID); 

-  întrări gratuite s-au înregistrat în sumă de 2321,8 mii lei (uzura 185,5 mii lei), dintre care 382,1 mii lei 

Direcția Generală Învățămînt – mașini și utilaje primite de la Ministerul Educației și transmise instituțiilor 

de învățămînt; 248,0 mii lei Direcția Generală Finanțe – autoturismul transmis din gestiunea Aparatului 

Președintelui raionului conform Dispoziției nr. 04-n din 10.01.2022; 223,8 mii lei la Azilul raional pentru 

persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități - autoturismul transmis din gestiunea Direcției Generale Finanțe 

conform Dispoziției Președintelui raionului nr. 03-n din 10.01.2022 şi 427,3 mii lei manual pentru Instituțiile 

de Învățămînt;  

- mijloace fixe primite ca donație, sponsorizare, ajutoare umanitare în sumă de 2533,7 mii lei, cea mai mare 

parte primită revine Liceului Teoretic ,,P. Rumeanțev” mun. Cahul – 348,4 mii lei (donații voluntare primite 

de la Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor – 

implementarea proiectului ,,Tekwill în fiecare școală”), Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare” s. Văleni – 450,0 mii 

lei (donații voluntare primite de la ,,AO Ecoscut” - reparația capitală a clădirii), Liceul Teoretic ,,M. 

Sadoveanu” s. Giurgiulești – 308,2 mii lei (donații voluntare primite de la ,,ATIC” în cadrul proiectului 

,,Laboratorul Digital”), Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” s. Slobozia Mare – 302,0 mii lei (donații voluntare 

primite de la Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale 

Comunicațiilor – implementarea proiectului ,,Tekwill în fiecare școală”), etc; 

- alte majorări 1072,2 mii lei (uzura 3,2 mii lei), cea mai mare partea revine Gimnaziul ,,A. I. Cuza” s. Roșu 

– reparația acoperișului instituției (anii precedenți) în suma de 409,9 mii lei. 

În perioada de referință mijloacele fixe s-au micșorat cu 2791.9 mii lei, din care: 

- din contul realizării cu 204,0 mii lei (uzura 198,0 mii lei) Gimnaziul ,,Șt. cel Mare” s. Pelinei, conform 

Deciziei nr. 05/31-V din 26.08.2021 ,,Cu privire la vînzarea unui mijloc de transport”; 

- din contul mijloacelor fixe transmise gratuit cu 2418,3 mii lei (uzura 189,0 mii lei) dintre care: 

-  87,3 mii lei cărți transmise în proprietatea bibliotecilor publice, 320,4 mii lei, sistem de raze X panoramic, 

Dentar (oftopantomograf) transmis ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”;  

- cheltuieli de reparații a clădirilor în sumă de 859,9 mii lei efectuate la Gimnaziul ,,A. I. Cuza” s. Roșu  şi 

Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare” s. Văleni;  

- tehnică de calcul transmisă instituțiilor de învățămint în sumă de 346,0 mii lei.  

Soldul mijloacelor fixe la 30.06.2022 a însumat 589992,1 mii lei. 
Soldul inițial la 01.01.2022 al uzurii mijloacelor fixe constituie 247333,3 mii lei. Total, majorarea uzurii și 

amortizării a însumat 188,7 mii lei, dintre care uzura din contul mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit – 

185,5 mii lei, alte majorări ale uzurii constituie 3,2 mii lei. Micșorarea uzurii mijloacelor fixe constitue 



3405,4 mii lei, inclusiv din contul mijloacelor fixe transmise cu titlu gratuit – 189,0 mii lei, uzura din contul 

mijloacelor fixe realizate – 198,0 mii lei, alte micșorări – 3018,4 mii lei. Soldul uzurii fondurilor fixe la 

30.06.2022 constituie 244116,6 mii lei. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe la 30.06.2022 în comparație cu 

începutul anului s-a majorat cu 9463,3 mii lei și constitue 345875,5 mii lei. 
3.1.1 Investiţii capitale 

         Pentru investiții capitale, din contul resurselor generale ale bugetului raional Cahul pentru anul 2022 

au fost precizate mijloace bănești în sumă de 1525,5 mii lei, care la situaţia din 30.06.2022  nu au fost 

executate.  

3.1.2 Stocuri de materiale circulante 
         Soldul stocului materialelor circulante la 01.01.2022 constituie 13403,2 mii lei, stocul materialelor 

circulante în perioada semestrului I al anului 2022 s-a majorat în total cu 11187,9 mii lei, din care prin 

procurări cu 9300,4 mii lei (cea mai mare parte revine la procurarea produselor alimentare – 7088,9 mii lei), 

prin intrări gratuite cu 1103,8 mii lei, prin donații, sponsorizări, ajutoare umanitare cu 623,5 mii lei, prin alte 

majorări cu 160,2 mii lei. Pe parcursul semestrului I al anului 2022 stocul materialelor circulante s-a micșorat 

cu 11958,1 mii lei, din care prin realizare cu 25,9 mii lei (lemne pentru foc - crengi uscate tăiate din copaci), 

transmiteri cu titlu gratuit cu 967,1 mii lei, prin casarea materialelor circulante cu 10732,0 mii lei (cea mai 

mare parte revine la casarea produselor alimentare – 7807,5 mii lei, combustibilului, carburanților și 

lubrifianților – 1160,9 mii lei, materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – 949,9 mii lei), şi alte 

micșorări cu 233,1 mii lei. Soldul stocurilor materialelor circulante la sfârșitul semestrului I al anului 2022 

constituie 12633,0 mii lei. În comparație cu începutul anului stocul materialelor circulante s-au micșorat cu 

770,2 mii lei. 

Conform bilanțul contabil pe semestrul I al anului 2022, balanța activelor și pasivelor la 30 iunie a anului 

2022 a constituit 416415,0 mii lei. În comparație cu soldul la începutul anului 2022 s-au majorat cu 34389,2 

mii lei. 

 

4.Executarea cheltuielilor bugetului raional Cahul conform clasificaţiei funcţionale  

 

4.1 Servicii de stat cu destinaţie generală 

     În bugetul raional pentru anul 2022 la funcția  „Servicii de stat cu destinaţie generală” au fost aprobate 

alocaţii în sumă de 14011,8 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 

3884,8 mii lei şi  constituie 17896,6 mii lei. La situația din 30.06.2022 chetuielile sunt executate la nivel de 

23,74% din alocaţiile precizate, echivalent cu 4248,3 mii lei. Comparativ cu perioada similară a anului 

precedent, executarea cheltuielilor s-a micșorat cu 1863,7 mii lei. 

La subprogramul 0301„Exercitarea guvernării”  au fost precizate  cheltuieli pentru funcționarea Aparatului 

Președintelui raionului în sumă de 7493,7 mii lei  și executate în sumă de 3078,12 mii lei, sau la nivel de 

41,07 la sută  fața de prevederi.  

Cheltuielile de personal au fost precizate în mărime de 5384,8 mii lei, fiind executate în sumă de 2334,5 mii 

lei, sau la nivel de 43,4 la sută față de prevederile precizate pe an. Economiile au fost formate din motiv că 

din cele 52 unități aprobate, în mediu pe parcursul perioadei raportate au activat 45,48 unități.  

Executarea scăzută la bunuri și servicii la nivel de 35,2 la sută, s-a format  din motiv că pe parcursul anului 

cheltuielile au fost majorate cu 263,0 mii lei pentru servicii energetice și comunale, care vor fi folosite în 

sezonul de încălzire .  

Prestații sociale au fost precizate în mărime de 90,64 mii lei, fiind executate în sumă de 65,24 mii lei, sau la 

nivel de 72,0 la sută față de prevederile precizate pe an. Supraexecutarea s-a format din faptul că  în perioada 

de raportare au avut loc mai multe încetări ale contractelor de muncă a funcționarilor publici. 

La alte cheltuieli au fost planificate alocații pentru aleșii locali pentru participarea la ședințe ale consiliului 

în mărime de 380,0 mii lei, executat a fost 221,02 mii lei sau 58,2 la sută. 

Mijloace fixe – aprobat și precizat constituie 230,0 mii lei, fiind executate  în sumă de 41,13 mii lei sau 17,9 

la sută. Alocațiile urmează a fi executate în a doua jumătate a anului în curs, în luna iulie s-a petrecut 

procedura de achiziție în sumă de 160,0 mii lei pentru procurarea și instalarea camerelor de supraveghere 

video.  

Stocurile de materiale circulante au fost aprobate și precizate în sumă de 447,3 mii lei, executate fiind în 

mărime de 78,44 mii lei sau la nivel de 17,5 la sută. Devieri față de cheltuilile aprobate se atestă  la procurarea 

combustibilului, din motiv că a fost utilizat combustibilul din stocul procurat din sursele anului 2021. 

 La subprogramul 0302 „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” au fost planificate 

cheltuieli în sumă de 445,0 mii lei, care au fost executate în sumă de 57,56 mii lei sau la nivel de 12,9 la 

sută.   



           La subprogramul 0501 „Politici și management in domeniul bugetar-fiscal” au fost planificate 

cheltuieli pentru activitatea Direcției Generale Finanțe. Suma alocațiilor aprobate constituie 2464,4 mii lei, 

care au fost executate în valoare de 977,6 mii lei sau 39,7 la sută. Economiile sunt formate la activele 

financiare, fiind executate la nivel de 8,5% și la cheltuieli de personal pe motiv că în direcție în mediu pe 

perioada de raportare au activat 14,53 unități din cele 18 unități apobate în buget. 
La subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și  de intervenție” au fost planificate cheltuieli 

în mărime de 3 500,00 mii lei, care a fost aprobat de către Consiliul raional Cahul prin Decizia nr.  07/09-V 

din 16.12.2021 cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022. Pe parcursul anului curent 

mijloacele fondului de rezervă au fost repartizate în baza dispoziţiilor Preşedintelui raionului Cahul şi 

Deciziilor Consiliului raional Cahul după cum urmează: 

1) Aparatul Preşedintelui raionului Cahul, pentru:  

a) Transportarea echipamentului medical şi materialului dezinfectant destinat combaterii infecţiei 

COVID-19, acordat ca ajutor material instituţiilor medico-sanitare publiuce din raion - 8,8 mii lei, 

care au fost executate 100%. Suma respectivă a fost alocată prin Dispoziţia Preşedintelui raionului 

Cahul nr.36-n din 16.02.2022, care ulterior a fost aprobată de către Consiliul rational Cahul, prin 

Decizia nr. 04/17-V din 07.07.2022. 

b) Reparaţia sistemului de elictricitate a Secţiei de boli infecţioase (actual Secţia COVID) din cadrul 

ÎMSP Spitalul Raional Cahul - 300,0 mii lei, dintre care au fost executate 289,13 mii lei. Suma 

respectivă a fost alocată prin Dispoziţia Preşedintelui raionului Cahul nr. 42-n din 21.03.2022. 

c) Transportarea echipamentului medical şi materialului dezinfectant destinat combaterii infecţiei 

COVID-19, acordat ca ajutor material instituţiilor medico-sanitare publiuce din raion - 4,7 mii lei, 

dintre care au fost executate 1,2 mii lei. Suma respectivă a fost alocată prin Dispoziţia 

Preşedintelui raionului Cahul nr. 56-n din 21.03.2022, care ulterior a fost aprobată de către 

Consiliul rational Cahul, prin Decizia nr. 04/17-V din 07.07.2022. 

d) Acordarea ajutoarelor financiare unice următoarelor persoane fizice: 

- Gîscă Nadejda – 50,0 mii lei; 

- Stuparu Svetlana – 10,0 mii lei; 

- Susanu Maria – 10,0 mii lei; 

- Pavlenco Maria – 3,0 mii lei; 

- Comerzan Elena – 50,0 mii lei; 

- Sarî Anatolie – 50,0 mii lei; 

- Ajutor financiar unic sportivilor din raionul Cahul, care au obţinut rezultate 

premiante (locul I şi III) la Campionatul eouriopian 2022 la proba sportivă Jiu-Jiutsu. 

Bragagiu Mircea- 200,0 mii lei şi Gogolniceanu Oleg- 120,0 mii lei, care nu au fost 

executate pe motiv că Decizia a fost contestată ca ilegală de către Oficiul Cahul al 

Cancelariei de Stat. 

 În total din fondul de rezervă au fost alocate surse financiare în sumă de  806,5 mii lei, dintre care 

472,13 mii lei au fost utilizaţi, i-ar 334,36 mii lei au rămas nevalorificaţi. Soldul fondului de rezervă la data 

de 01.07.2022 constitue 2693,5 mii lei. 

  Mijloacele fondului de rezervă au fost utilizate în conformitate cu destinaţia lor, prevăzută 

în deciziile Consiliului Raional Cahul  sau dispoziția Președintelui raionului Cahul. 

  La subprogramul 1102 „Raporturi interbugetare cu destinație specială” au fost reflectate 

transferuri cu destinație specială între bugetul Consiliului raional Cahul și primăriile raionului Cahul, suma 

alocată constituie 4800,0 mii lei, executate fiind 160,92 mii lei sau 3,4%. Nivelul scăzut de executarea se 



explică, prin faptul că sumele au fost alocate la sfîrșitul lunii iunie și finanțarea lucrărilor se efectuiază, odată 

cu finalizarea lor și prezentarea documentelor justificative. 
4.2 Apărare națională 

 La  funcția  „Alte servicii în domeniul apărării naționale” au fost aprobate cheltuieli în sumă de 

680,2 mii lei destinate pentru activitatea administrativ- militară a Centrului Militar Teritoraial Cahul, și 

anume pentru cheltuieli de reparație a clădirii, plata serviciilor comunale și energiei electrice, servicii 

medicale și  cheltuieli de personal a personalului auxiliar. Pe parcursul perioadei de raportare suma aprobată 

a mijloacelor financiare a fost precizată prin majorare cu 81,3 mii lei sau pînă la 761,5 mii lei, nivelul de 

executare  cheltuielilor fiind de 41,1 la sută  față de suma precizată. Modificarea alocațiilor s-a produs  ca 

urmare a majorării prețurilor la resuresele energetice. Din totalul cheltuielior executate la sfîrșitul periodei 

de raportare, cel mai mic grad de executare (2,6 %)  se atestă la serviciile medicale. Numărul scăzut de 

recruți prezenți la comisia medico-militară la încorporarea de primăvară și  datoria de 20,8 mii lei foramtă 

la sfîrșitul perioadei de raportare, au infuiențat asupra nivelului de excutare a serviciilor medicale.  

Comparativ cu perioada similară a anului precedent,  cheltuileilor executate pe perioada de raportare, s-au 

majorat cu 58,8 mii lei. Această majorare este generate în cea mai mare parte de creșterea prețurilor la 

resursele energetice.    

În bugetul pentru anul 2022 cheltuieli de personal au fost aprobate în mărime de 210,7 mii lei şi  fiind 

executate 99,5 mii lei  sau 47,2%.  Pe parcursul anului  au activat 3 unități de paznici și 1unitate de 

dereticătoare.  Cheltuielile de personal s-au majorat față de perioada similară a anului precedent din motivul 

că a fost majorată valoarea de referință pentru angajații în sectorul bugetar. 

Numărul recruților încorporați  deviează față de cel aprobat, din acest motiv indicatorii de performanță sunt 

îndepliniți partial.   

4.3 Servicii în domeniul economiei 

   În bugetul raional pentru anul 2022, la funcția „Servicii în domeniul economiei” au fost aprobate alocaţii 

în sumă de 22557,7 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 393,0 mii 

lei şi  constituie 24164,7 mii lei. La sfîrșitul perioadei de raportare  chetuielile sunt executate la nivel de 4,7 

% din alocaţiile precizate, echivalent cu 1145,6 mii lei.  În raport cu anul precedent se atestă o diminuare de 

501,4 mii lei.  

La situația din 30.06.2021 cheltuielile pe funcții sunt executate după cum urmează:   

La funcția „Alte servicii economice generale” sunt planificate alocații financiare în sumă de 1301,1 mii lei 

pentru activitatea Direcției economie, dezvoltare teritorială și agricultura. Nivelul de executare a cheltuielilor 

la sfîrșitul perioadei de raportare constituie 42,8 la sută din suma precizată sau 556,6 mii lei.   

Cheltuielile de personal au fost executate la nivel de 45,8 la sută din motivul că pe parcursul perioadei de 

raportare  au fost ocupate în mediu 7,58 funcții.  

La această funcție se referă și Serviciul relații funciare,  cadastru și patrimoniul public. Pentru activitatea 

serviciului în bugetul pentru anul 2022 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 465,4 mii lei. Pe 

parcursul perioadei de raportare în baza deciziei Consiliului raional nr. 02/10 din 26.05.2022 “Cu privire la 

modificarea bugetului pentru a.2022”, alocațiile s-au majorat cu 35,4 mii lei, destinate pentru efectuarea 

evaluării activelor imobile proprietate a raionului. Cheltuielile urmează a fi efetuate în semestrul II.  

Cheltuielile de personal au fost executate la nivel de 21,8 la sută, din motivul că pe parcursul periodei de 

raportare din cele 3 funciți aprobate a activat numai 1 funcție.  

La funcția  „Construcții” au fost aprobate și precizate cheltuieli pentru activitatea Direcției construcții și 

drumuri în sumă de  672,1 mii lei, fiind executate  la nivel de 35,9 la sută sau  273,8 mii lei. Pentru cheltuieli 

de personal este aprobată suma de 664,9 mii lei, fiind executată la nivel de 37,8 la sută sau 251,6 mii lei. 

Numărul de unități aprobate constituie 5, fiind executate în mediu pe perioada de raportare 3 unități. Lipsa 

funcțiilor din cadrul direcției a  influiențat asupra nivelului de executare a cheltuielilor.  

La funcția  „Transport rutier” se reflectă alocații pentru infrastructura drumurilor. Pentru întreținerea 

periodică și reparații curente a drumurilor în buget pentru anul 2022 sunt aprobate cheltuieli în sumă de 

19925,6 mii lei. Ponderea cheltuielilor aprobate, la nivel de 79,6 la sută, o dețin cheltuielile pentru 

întreținerea periodică  și reparații capitale  a drumurilor  petruite și asfaltate (egalizări și înlocuirea 

straturilor). Alte 11,9 % revin cheltuielilor pentru întreținerea de rutină a drumurilor, servicii pentru 

asigurarea securității circulației rutiere și servicii de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă. 

 La situația din 30.06.2022 au fost executate 189,6  mii lei pentru lucrări de întreținere a drumurilor pe timp 

de iarnă. Lucrări de reparație capitală și curentă a drumurilor de interes raional nu s-au petrecut, dim motivul 

că nu au fost inițiate procedurile de achiziții.  

La funcția „Turism”, în bugetul pentru anul 2022 au fost  aprobate surse financiare în suma de 103,5 mii lei 

ca contrubuție la proiectul „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărea al bazinului 

Mării Negre” (raionul Cahul, Republica Moldova, raionul Reni, Ucraina, județul Galați, Romănia). Pe 

parcursul perioadei de raportare, cheltuielile  au fost majorate cu 1571,6 mii lei, din contul grantului  pentru 



implementarea proiectului.  Cheltuielile pentru măsurile petrecute la implimentarea proiectului sunt 

executate la nivel de 2,5 la sută sau 41,2 mii lei. Cheltuielile vor fi executate în semestrul II, din motivul că 

donatorul proiectului nu a efectuat transferul mijloacelor financiare.  

4.4 Protecția mediului 

La funcția „Protecția mediului” inițial, au fost aprobate alocații în mărime de 219,0 mii lei, drept contribuție 

a autorităților publice locale pentru implimentarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor 

în raionul Cahul (etapa I)”. 

Pe parcursul perioadei de raportare   au fost efectuate modificări, ca rezultat, planul precizat a constituit 

2461,9 mii lei. Prin decizia Consiliului raional nr.03/09-V din 09.06.2022 a fost majorată partea de venituri 

și cheltuieli cu suma de 2242,9 mii lei, alocată de Ministerul  Mediului (Fondul Ecologic Național), din care 

1819,0  mii lei pentru procurarea unei  autospeciale pentru colectarea deșeurilor și 423,9 mi lei pentru 

desfășurarea campaniei de sensibilizare  în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor 

în raionul Cahul (etapa I)”. 

  La situația din 30.06.2022, nu sunt executate cheltuieli, din motivul tergiversării procedurilor de achiziții 

de către  Direcția  Economie și agricultură. 

   

4.5 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 

În bugetul raional pentru anul 2022 la  grupa ”Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale ” 

au fost aprobate  alocații în sumă de 3776,70 mii lei,  care reprezintă contribuția Consiliului Raional Cahul 

în mărime de 3% din valoarea totală a proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”. 

În perioada de gestiune nu au fost executate surse din motiv că, proiectul dat este la etapa de pregătire pentru 

semnarea Acordurilor de Finanțare și de Grant. Pentru asigurarea continuității Proiectului ”Securitatea 

aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, la data de 18 iulie 2022, în incinta Consiliului Raional Cahul  a 

avut loc o ședință de lucru  cu reprezentanții Băncii Mondiale și a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale. În viitorul apropiat urmează să fie actualizată documentația tehnică de proiect, evaluarea 

impactului asupra mediului și evaluarea impactului social. 

4.6 Ocrotirea sănătăţii 

Pentru activitatea instituţiilor medico-sanitare publice din raion, în bugetul raional  Cahul au fost planificate 

inițial alocații în suma de 6260,0 mii lei. În urma tuturor modificărilor parvenite pe parcursul  perioadei de 

raportare suma precizată constituie 6573,5 mii lei sau cu 313,5 mii lei mai mult decât suma aprobată. 

Cheltuielile la această grupa pe parcursul primelor 6 luni ale  anul 2022 au fost executate în suma de 299,13 

mii lei, sau la nivel de 4,6 sută  fața de planul precizat pe an, dintre care: 

  La subprogramul 8018 ,,Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății” au fost 

aprobate subsidii acordate instituţiilor publice la autogestiune în sumă de 250,0 mii lei pentru procurarea 

amestecurilor lactate. Suma de 250,0 mii lei, nu a fost executată. De menționat că IMSP Centrul de Sănătate 

Cahul  a încheiat contractul cu furnizor, procurările  de amestecurile lactate urmează a fi efectuate în a doua 

jumătate a anului (august și noiembrie).   

La subprogramul 8019 ,,Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății”  au fost 

aprobate alocații în sumă de 6010,0 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații a crescut 

cu 313,5 mii lei şi a constituit 6323,5 mii lei. Pe parcursul primelor 6 luni ale anului curent, la această grupă 

s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 299,13 mii lei, ce constituie 4,7 % din planul precizat. Mijloace 

financiare precizate în sumă de 6323,5 mii lei au fost repartizate în felul următor:  

- 10,0 mii lei pentru evaluarea curentă a instituțiilor medicale, care nu au fost executate din lipsa cererilor; 

- 13,5 mii lei alocate din fondul de rezervă pentru transportarea echipamentului medical și materialului 

dezinfectant destinat combaterii infecției COVID-19, cheltuieli de casă au fost executate în sumă de 10,0 mii 

lei; 

- 6300,0 mii lei pentru majorarea valorii clădirilor au fost repartizate în felul următor: 

 3000,0 mii lei pentru reparația capitală a blocului perinatal, chirurgical și terapeutic al  IMSP Spitalul 

Raional Cahul, care nu au fost executate din motivul neasigurării procedurii de achiziții de către 

direcția de ramură; 

 300,0 mii lei alocate conform dispoziției președintelui nr. 42-n din 24.02.2022 din fondul de rezervă 

pentru reparația sistemului de electricitate a secției de boli infecțioase din cadrul IMSP Spitalul 

Raional Cahul, executarea constituie 289,13 mii lei sau 96,4 la sută față de precizat; 

 1500,0 mii lei pentru reparații capitale Centrelor de sănătate din raionul Cahul, care nu au fost 

executate din motivul neasigurării procedurii de achiziții de către direcția de ramură; 



1500,0 mii lei pentru schimbarea ascensoarelor la IMSP Centrul de Sănătate Cahul, care nu au fost 

executate din motivul neasigurării procedurii de achiziții. 

4.7 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 

Pentru anul 2022 în bugetul raional la grupa  ”Cultură, sport, tineret, culte și odihnă” au fost aprobate alocații 

în sumă de 8694,70 mii lei. Ca urmare a  modificărilor operate volumul alocațiilor s-a majorat cu 432,2 mii 

lei și constituie 9126,9 mii lei.   

Pe parcursul  semestrului I al anului 2022 cheltuielile la grupa respectivă au fost executate  în mărime de 

2234,9 mii lei sau 24,5 la sută în raport cu planul precizat. Cheltuielile aprobate în bugetul pentru anul 2022 

pentru grupa principală ”Cultură, sport, tineret, culte și odihnă” au fost îndreptate pentru întreținerea  

următoarelor  servicii:  

 Servicii de sport și cultură fizică (0812) include următoarele activități: 

 Activități sportive. Pentru dezvoltarea sportului au fost  aprobate surse financiare  în suma de 1035,0 

mii lei, s-au executat în perioada de gestiune 124,7 mii lei sau 12,0 la sută față de planul precizat. 

Pe parcursul semestrului I 116,2 mii lei au fost utilizate pentru dezvoltarea sportului în rândurile 

populației. Deasemenea în această perioadă au fost petrecute două activități pentru care s-au 

executat 8,5 mii lei, și anume: 

1. Școala securității pentru tineri  ”Împreună reducem riscurile”, ediția 2022 desfășurată în incinta 

taberei pentru copii ”Romantica” s.Moscovei la suma de 6,1 mii lei; 

2. Turneul sportiv ”Nicolae Culidobri”, consacrat memoriei veteranilor sportului, în cadrul căruia 

s-au organizat competiții la trei probe de sport (tenis de masă, baschet, fotbal) desfășurat în 

perioada lunii mai 2022 la suma de 2,4 mii lei. 

 Activitatea școlilor sportive. Pentru întreținerea școlii sportive în buget au fost precizate alocații în 

sumă de 2064,1 mii lei, s-au executat în semestrul I -  480,8 mii lei  sau 23,3% față de precizat. 

Neexecutarea surselor a fost influențată de lipsa cadrelor.  

 Întreținerea stadioanelor și complexelor sportive. Pentru Stadionul raional „Atlant”  Cahul au fost 

precizate surse financiare în mărime de 2596,20 mii lei , dintre care executate 209,4 mii lei, sau cu 

8,1% față de suma precizată. Pentru construcția clădirii administrative nu au fost executate la 

moment sursele financiare planificate.  

 Servicii pentru tineret (0813). Alocațiile precizate pentru activitatea centrului de tineret pe anul 

2022 constituie 507,8 mii lei. Au fost executate alocații în mărime de 196,6 mii lei sau cu 38,7% 

față de planul precizat. Existența funcțiilor vacante a influiențat asupra executării scăzute a surselor 

financiare. Totodată, Centrul de tineret a creat o echipă de voluntari, în număr de 15 tineri care s-au 

implicat activ la activitățile de organizare și planificare a măsurilor pentru tineret și la proiectele 

centrului. Numărul beneficiarilor  care au participat la activități  este de 750 de tineri din mediul 

urban și rural. Au fost încheiate acorduri de colaborare cu Fundația Terre des Hommes, Asociația 

Băștinașilor din Taraclia de Salcie  și Centrul de Sterilizarea a câinilor din Cahul. În cadrul Centrului 

activează Clubul de Artă ”Tinerii Pictori” pentru amatorii de artă (picturi în guaș, creion, acuarelă 

și vopsele în ulei). Pe parcursul  perioadei de gestiune au fost realizate 35 de activități. Deasemenea 

au fost organizate și două instruiri cu participarea a 15 persoane. Pentru aceste instruiri au fost 

executate alocații în mărime de 0,6 mii lei. Centrul de Tineret Cahul participă periodic cu activități 

de voluntariat la Centru de Sterilizare a câinilor maidanezi din Cahul. 

 Servicii în domeniul culturii (0820). 

 Activități culturale. Pentru măsuri culturale în bugetul anului 2022 conform planului de activitate au 

fost precizate alocații în sumă de 300,0 mii lei. Din suma precizată în perioada de raportare s-au 

executat 19,8%  sau 59,4 mii lei pentru unele evenimente culturale, după cum urmează: 



- Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei – la suma de 2,0 mii 

lei; 

- Ziua națională a culturii – 1,9 mii lei; 

- Ziua Mondială a Donatorului de Sânge – 13,4 mii lei; 

- Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului – 23,6 mii lei; 

- Festivalul național de folclor ”Dulce floare de salcîm” – 8,5 mii lei; 

- Ziua comemorării victimelor Holocaustului – 1,0 mii lei; 

- Ziua ocrotirii copilului – 9,0 mii lei ș.a. 

Deasemenea au fost organizate și activități în format online. 

 Activitatea bibliotecilor. Pentru organizarea festivalurilor și concursurilor, atragerea utilizatorilor 

bibliotecii au fost precizate surse financiare în mărime de 1865,50 mii lei dintre care au fost executate 

892,2 mii lei sau 47,8% față de precizat.  

  Alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei (0861). La activitatea data în buget au fost 

precizate surse financiare în sumă de 494,9 mii lei dintre care executate 157 mii lei sau 31,7% din 

precizat.  

 Alte servicii în domeniul tineretului și sportului (0862). Pentru serviciul tineret  au fost precizate 

alocații în suma 263,4 mii lei , în semestrul I au fost executate 114,7 mii lei ceea ce constituie 43,5% 

față de precizat .  

      Sistarea măsurilor sportive și culturale  și existența funcțiilor vacante la unele instituții au influiențat la 

executarea scăzută a cheltuielilor. 

 

4.8 Învațămîntul  

             În anul 2022, bugetul aprobat pentru ramura „Învățămînt” constituie 236298,3 mii lei, echivalent 

cu 69,7 la sută din bugetul local de nivelul II. Pe parcursul semestrului I volumul alocațiilor a crescut cu 

15674,21 mii lei și constituie 251972,51 mii lei. Majorarea bugetului pentru ramura „Învățămînt” s-a 

efectuat din următoarele surse: 

 14576,0 mii lei – transferuri de la bugetul de stat, destinate acordării premiului anual pentru 

anul 2021 angajaților din unele instituții de învățămînt (2678,0 mii lei), suport financiar 

pentru alimentarea elevilor în legătură cu majorarea normelor financiare (1420,1 mii lei) și 

pentru acoperirea parțială a majorării costurilor serviciilor energetice (10477,9 mii lei); 

 419,76 mii lei – transferuri cu destinație specială de la APL de nivelul I, pentru susținerea 

financiară a lucrărilor de reparație a gimnaziului „Mircea cel Bătrîn” com. Moscovei, 

gimnaziul „Ion Creangă” s. Borceag și gimnaziul „Mihai Eminescu” s. Crihana Veche; 

 146,5 mii lei – granturi capitale primite în cadrul programului de finanțare pentru 

dezvoltarea zonelor rurale, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER 2.0 alocate 

gimnaziului „Mihai Eminescu” s. Crihana Veche (70,0 mii lei) și liceului teoretic „Mihai 

Eminescu” s. Slobozia Mare (76,5 mii lei); 

 65,0 mii lei – redistribuiri din soldul Consiliului Raional înregistrat la 01.01.2022; 

 30,25  mii lei – transferuri alocate de către Agenția pentru Eficiență Energetică gimnaziului 

„George Coșbuc” s. Andrușul de Sus pentru achitarea datoriei față de SRL „Plast Complex”; 

 436,7 mii lei – majorarea cuantumului veniturilor colectate ale instituțiilor de învățămînt. 

Pe parcursul primului semestru al anului curent, din Componenta Raională au fost distribuite mijloace 

financiare în sumă de 7322,7 mii lei, ce constituie 65,5 la sută față de planul anual. Astfel, conform 

prevederilor HG 868/2014, din Componenta raională au fost alocate mijloace financiare după cum urmează: 

- 6852,0 mii lei pentru dotarea și reparația instituțiilor de învățămînt din subordinea Consiliului Raional; 



- 133,4 mii lei  pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasarea în 

instituțiile de învățămînt din altă localitate decît cea de reședință pe distanţe ce depăşesc 2 km în scopul 

desfășurării activității didactice; 

- 155,0 mii lei  pentru majorarea numărului de elevi ponderați la școala primară – grădiniță „Alexandru 

Donici” mun. Cahul; 

- 162,3 mii lei destinate majorării volumului de alocații pentru transportarea copiilor la și de la școală în 

legătură cu majorarea prețurilor la carburanți. 

  Pentru înreținerea instituțiilor de învățămînt, s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 136463,06 mii lei, 

sau 54,2 la sută față de prevederi.  

Indicii privind executarea  cheltuielilor  conform clasificației funcționale  la situația din 30.06.2022 la grupa 

în cauză se prezintă în tabelul următor: 

Grupa de funcţii 

2022   

Aprobat   

(mii lei) 

Precizat  

(mii lei) 

Executat 

semestr

ul I (mii 

lei) 

Executat faţă 

de precizat 

Executat 

2021 

semestrul 

I 

(mii lei) 

  Executat  2022 

faţă de executat 

2021  

Suma %  Suma  % 

Învăţămîntul, total 236298,

30 

251972,

51 

136463,

06 

115509,

45 

54,

2 

133911,2

7 
+2551,79 

98,

1 

Educaţie timpurie 10121,5

0 

10301,4

0 
4953,4 5348,0 

48,

0 
4904,49 +48,91 

99,

0 

Învăţămînt primar 12118,9

0 

13276,2

0 
7249,74 6026,46 

54,

6 
6251,98 +997,76 

86,

2 

Învăţămînt gimnazial 103093,

2 

112354,

77 

63391,2

5 

48963,5

2 

56,

4 
65736,66 -2345,41 

103

,7 

Învăţămînt liceal 100273,

0 

105215,

64 

56536,7

0 

48678,9

4 

53,

7 
53149,2 +3387,50 

94,

0 

Învăţămînt  nedefinit 

după nivel (tabăra de 

odihnă, extraşcolare, 

olimpiada, 

curriculum) 

5792,10 5879,90 2002,57 3877,32 
34,

1 
1822,44 +180,13 

91,

0 

Servicii afiliate 

învăţămîntului (SAP) 
1325,60 1355,60 657,54 698,06 

48,

5 
657,57 -0,03 

100

,0 

Alte servicii în 

domeniu 

învăţămîntului 

(aparatul DGÎ) 

3574,0 3589,0 1671,85 1917,15 
46,

6 
1388,93 +282,92 

83,

1 

Cea mai mică pondere a executării alocațiilor bugetare înregistrează funcția „Învățămînt nedefinit după 

nivel” - 34,1 %,  dat fiind faptul că prima tură în tabăra de odihnă și întremarea sănătății copiilor „Romantica” 

din satul Moscovei a început la 20 iunie 2022.  Tabere cu sejur de zi s-au organizat în cadrul școlii primare 

„Alexandru Donici” și liceului teoretic „Petr Rumeanțev” – 4 schimburi a cîte 75 de copii, sfîrșitul ultimului 

sejur fiind pe 01 iulie 2022.  Astfel, preponderent, cheltuielile legate de organizarea odihnei de vară a copiilor 

vor fi executate în semestrul II. Totodată, angajații tabărei de odihnă din satul Slobozia Mare au fost reduși 

începînd cu 1 februarei 2022, ulterior fiind aprobată Decizia Consiliului Raional nr. 02/37-V din 26 mai 

2022 privind lichidarea instituției și redirecționarea mijloacelor financiare către tabăra de odihnă 

„Romantica” .  

Eexecutarea cheltuielilor pentru învățămînt în semestrul I sub aspectul principalelor articole de cheltuieli se 

prezintă în tabelul următor: 



 

Denumirea articolelor 

 

Executat                        

(mii lei) 

Ponderea în 

cheltuielile totale 

( % ) 

2021 2022 2021 2022 

Cheltuieli, total 133911,27 136463,06 100 100 

Cheltuieli de personal 115001,91 113497,47 85,90 83,20 

Bunuri şi servicii 4403,44 9822,52 3,30 7,19 

Prestaţii sociale 2062,65 3663,72 1,54 2,70 

Alte cheltuieli 43,77 3,99 0,03 0,01 

Mijloace fixe 6330,82 2514,72 4,73 1,85 

Stocuri de materiale circulante 6068,68 6960,64 4,50 5,05 

În raport cu anul precedent, cheltuielile de casă s-au majorat cu 2551,79 mii lei, sau cu 1,9 la sută. Această 

creștere se datorează majorării volumului transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru 

finanțarea învățămîntului, drept urmare a modificării valorii de referință și a salariului minim garantat din 

sectorul bugetar pentru anul 2022, cît și a majorării costurilor la serviciile energetice. 

În structura economică a cheltuielilor totale de casa pentru învățămînt cea mai mare pondere revine 

cheltuielilor de personal – 83,2 la sută. 

În bugeteul raional Cahul pentru anul 2022 sunt prevăzute cheltuieli de personal în sumă de 185243,28 mii 

lei pentru întreținerea a 2012,05 unități de personal , la situația din 30.06.22 s-a executat 61,3 la sută 

echivalent 113497,47 mii lei pentru salarizarea în mediu a 1955,88 unități de personal. În instituțiile de 

învățămînt din subordinea Consiliului Raional Cahul se înregistrează 56,20 unități de funcții vacante, 

inclusiv 23,99 unități de cadre didactice.  

O majorare semnificativă în anul 2022 înregistrează cheltuielile pentru bunuri și servicii, cu 5419,08 sau cu 

circa 123,1 la sută, drept urmare a majorării tarifelor la serviciile energetice și comunale și respectiv 

prețurilor pentru mărfuri și servicii. Din contul surselor financiare alocate de la bugetul de stat pentru 

compensarea costurilor resurselor energetice nu au fost executate 6529,8 mii lei, destinate acoperirii 

consumului de gaze ale instituțiilor de învățămînt pînă la finele anului. 

Majorarea volumului alocațiilor pentru prestații sociale în anul 2022 este produsă de  modificarea 

cuantumului compensațiilor unice cadrelor didactice de la 2000 lei la 4000 lei. În anul 2022 beneficiază de 

compensații unice 997 de cadre didactice și de conducere. La situația din 30 iunie, compensații bănești au 

fost achitate pentru 823 de persoane în sumă de 3290,0 mii lei. Alocațiile care încă nu au fost executate la 5 

instituții, urmează a fi achitate pînă la 01 septembrie.  

Diminuare a volumului de alocații executate comparativ cu anul precedent prezintă mijloacele fixe, 

înregistrînd o executarea de doar 16,8 la sută față de planul precizat. Unul din factorii care a influențat nivelul 

scazut de executare a alocațiilor la acest capitol, reprezintă faptul că repartizarea surselor pentru efectuarea 

reparațiilor capitale și procurarea mijloacelor fixe s-a efectuat prin Decizile Consiliului Raional  nr. 02/10-

V din 26 mai 2022 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022” și nr. 03/09-V din 

9 iunie 2022 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022”. Astfel, conform etapelor 

procedurii de achiziție publică, partea majoră a contractelor de antrepriză au fost încheiate în perioada iulie 

– august 2022.  

Pondere mai mare în totalul cheltuielilor de casă comparativ cu semestrul I al anului 2021, ocupă stocurile 

de materiale circulante, a căror valoare a crescut cu circa 892,0 mii lei. Acest lucru se datorează, în mare 

parte majorării cheltuielilor pentru procurarea produselor alimentare, drept urmare a majorării normelor de 

alimentație pentru copii din grupele preșcolare de la 17,50 lei la 21,00 lei și a normelor de alimentare gratuită 

a elevilor claselor I-IV de la 10,80 lei la 13,00 lei, începînd cu 1 martie 2022. 

Pentru alimentarea elevilor din învățămîntul primar și secundar general la situația din 30.06.2022, au fost 

executate 5268,73 mii lei, cheltuielile efective însumează 6593,44 mii lei. De facto, de dejun cald au 

beneficiat 4220 elevi, timp de 81 de zile de alimentație cu  prețul mediu pe zi 11,37 lei. Cu prînz au fost 

asigurați 1419 elevi din clasele a V-XII, timp de 84 de zile, în mediu cu 9,64 lei pe zi, iar cu dejun cald 

gratuit 386 elevi din ciclul gimnazial și liceal, în mediu timp de 79 zile cu 11,7 lei pe zi. 

Treptat, se înregistrează diminuarea numărului de elevi în clase, în consecință se micșorează completarea 

medie a unei clase. Astfel, dacă la începutul anului școlar 2021-2022 în 578 de clase, erau încadrați 10664 

elevi, la situația din 30 iunie în aceleași clase sunt cu 233 elevi mai puțini, adică 10431 elevi. Totodată, 

numărul de elevi la sfîrșitul perioadei este în descreștere și comparativ cu numărul de elevi prevăzuți pentru 

anul 2021 cu 211 elevi, fară modificarea numărului de clase. Evoluția numărului de elevi în perioada anilor 

2021-2022 este prezentată în tabela de mai jos.  



Denumirea 

indicatorului 

 

Numarul 

mediu 

prevazut pe 

anul 2021 

Numarul mediu 

prevazut pe 

anul 2022 

 

Completarea 

medie a 

claselor  

Numarul 

mediu 

realizat la 30 

iunie 

Completarea 

medie a 

claselor 

 
clase elevi clase elevi clase elevi 

Numărul total,  

inclusiv: 

578 10642 578 10664 x 578 10431 x 

Învățămînt primar 238 4340 241 4379 18,2 241 4284 17,8 

Învățămînt 

gimnazial 

284 5107 282 5095 18,1 282 5016 17,8 

Învățămînt liceal 56 1195 55 1190 21,6 55 1131 20,6 

 

Analizînd completarea medie a claselor s-a determinat că, contrar recomandărilor Ministerului Educației și 

Cercetării în 18 instituții gimnaziale și o școală primară din mediul rural în clase sunt în mediu mai puțin de 

15 elevi. Instituțiile care nu se încadrează în diapazonul amintit sunt prezentate în următorul tabel. 

Completarea medie a claselor 

pînă la 10 elevi 

Completarea medie a claselor 

de la 11-15 elevi 

Gimnaziul -Grădinița "Ioan  Vodă" s.  Bucuria 

(7);   

Gimnaziul-Grădinița "C.Stere" Chircani (7);  

Gimnaziul – grădiniță "I.Vazov" Lopăţica (8);  

Gimnaziul -Grădinița "Lesea Ukrainka"  s.  

Luceşti (7); 

Gimnaziul "Gh. Asachi" s.Cucoara (9);  

 Gimnaziul "I. L. Caragiale" s. Doina (9); 

 Gimnaziul"M. cel Bătrîn" s. Moscovei (9);   

Gimnaziul-Grădinița "M. Lomonosov" c. 

Lebedenco (10);  

 

Gimnaziul "M. Kogălniceanu" s.Cotihana (12);  

Gimnaziul "I. Haşek" s. Huluboaia (11); 

Gimnaziul-grădiniță "Serghei Esenin"  s. 

Alexanderfield  (14); 

Gimnaziul "D.  Cantemir" s. Tartaul de Salcie 

(15); 

Gimnaziul "N. Botgros” Badicul Moldovenesc  

(11); 

Gimnaziul "M. Sarabaș"  s. Cîșlița-Prut (11);    

Gimnaziul "Alecu  Russo"  s. Ursoaia (11); 

Gimnaziul "Al. cel Bun" s. Larga Nouă (13);   

Gimnaziul "Gr. Racoviță" s. Andrușul de Sus 

(15);  

Școala primară – grădiniță  „Grigore Vieru” s. 

Frumușica  

 

De asemenea, în 6 din 10 instituții liceale numărul mediu de elevi în clase este mai mic de 22 elevi. Printre 

acestea se numără:  

- Liceul Teoretic "Academician  Ion Bostan" Brînza (17 elevi); 

- Liceul Teoretic "Mihail  Sadoveanu" s. Giurgiuleşti (20 elevi); 

- Liceul Teoretic "Vasile  Alecsandri" s. Colibaş (21 elevi); 

- Liceul Teoretic  "Petr Rumeanţev"  or. Cahul (21 elevi); 

- Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" s. Slobozia Mare (22 elevi); 

- Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" or. Cahul (22 elevi). 

Drept urmare, numărul mic de elevi încadrați în instituțiile de învățămînt și completarea medie mica a 

claselor influențează asupra volumului transferurilor cu destinație specială distribuite școlilor, care nu 

acoperă cheltuielile minime necesare pentru funcționarea instituțiilor pe parcursul anului bugetar.  

 

4.9 Protecţie socială 

În bugetul raional pentru anul 2022 la grupa principală “Protecție socială” au fost aprobate mijloace 

financiare în sumă de 46572,0 mii lei și executate 21530,7 mii lei, cu un grad de realizare față  de nivelul 

aprobat de 46,2 la sută. Pe parcursul perioadei de raportare suma aprobată a mijloacelor finaciare a fost 



precizată prin majorare cu 6381,7 mii lei, sau pînă la 52953,7 mii lei, nivelul de executare a cheltuielilor 

fiind de 40,7 la sută. Majorarea cheltuielior aprobate s-a produs în urma corelării bugetului raional cu Legea 

bugetului de stat cu suma de 2237,2 mii lei, din alocarea  din Fondul de intervenție a Guvernului pentru 

gestionarea crizei refugiaților din Ucraina în sumă de 2045,0 mii lei, din alocarea din veniturile proprii a 

sumei de 1806,5 mii lei pentru achitarea datoriilor la premiul anual  și a prețurilor la resursele enegetice și 

produsele alimentare, precum şi din alocarea din Fondul de rezervă a sumei  de 493,0 mii lei pentru ajutoare 

bănești.   

    Executarea cheltuielilor la grupa principală “Protecție Socială” la nivel de funcții se prezintă în următoarea 

diagramă: 

 
        

        În aspectul executării cheltuielilor pe funcții  la situația din 30.06.2022, se atestă că volumul 

preponderent (56 la sută)  revine grupei fincționale 1012 “Protecție în caz de incapacitate de muncă”, fiind 

executate cheltuieli în sumă de 12147,4 mii lei din cele 29 426,2 mii lei precizate. Comparativ cu aceeași 

perioadă a anului precedent, cheltuielile executate  la această funcție  au crescut cu 1528,1 mii lei. Creșterea 

a fost influiențată în cea mai mare parte, de majorarea valorii de refernță, în rezultatul căreea au  crescut  

cheltuielile  de personal, care dețin 73,1  la sută din totalul cheltuielilor precizte pentru această funcție.  În 

cadrul  funcției “Protecție în caz de incapaciate de muncă”sunt prevăzute cheltuieli pentru următoarele 

servicii:  

Pentru Serviciul de protezare și ortopedie au fost planificate cheltuieli în sumă de 164,1 mii lei, au fost 

executare pe perioada de gestiune 74,5 mii lei, sau 45,4 la sută din cheltuielile aprobate.  

Numărul  persoanelor care au beneficiat de servicii ortopedice  pe perioada de gestiune a  constituit 353 de 

persoane, din care pentru încălțăminte ortopedică 200 de persoane, bandaje- 12 persoane, corsete -73 de 

persoane, cărucioare 5 persoane, paturi funcționale 5 persoane, proteze 5 persoane. 

          Pentru întreținerea Serviciului  de asistență personală au fost aprobate  cheltuieli  în sumă de 8577,0   

mii lei.  Pe parcursul perioadei de raportare, cheltuielile aprobate s-au majorat cu 1272,1 mii lei și au 

constituit 9849,1 mii lei,  fiind executate în sumă de 4702,8 mii lei sau la nivel de 47,7 la sută față de suma 

precizată. Comparativ cu perioada similară a anului precedent cheltuielile executate s-au majorat cu 1528,1 

mii lei . Creșterea a fost influiențată în cea mai mare parte de majorarea cheltuielilor de personal, care dețin 

99,1 la suă din totalul cheltuielilor precizate. Totodată, au fost finanțate suplimentar timp de 4 luni 20 de 

unități de asistenți personali.  

   În cadrul Serviciului de asistență personală pe perioada de raportare au activat 131,81  unități de asistenți 

personali și 4 unităţi de conducere, care au prestat servicii la  132 de beneficiari.  

      În raport cu cheltuielile precizate, cheltuielile de personal sun executate la nivel de 47,7 la suta, sau 

4664,3 mii lei cu o creștere de 874,6 mii lei comparativ cu perioada similară a anului  precedent. La sfîrșitul 

perioadei de raportare sunt vacante 2 funcții de asistenți personali.  

 Pentru Serviciul social de asistență comunitară au fost aprobate cheltuieli în  sumă de 4118,6 mii lei, fiind 

executate 1747,8 mii lei sau 42,4 la sută. În cadrul serviciului la sfîrșitul perioadei de raportare au activat 40 

de asistenți sociali care au prestat asistență socială la nivel de comunitate. Din cele 48 de fincții aprobate de 

asistenți sociali, 8,5 funcții sunt vacante, care au influiențat asupra nivelului de executare a cheltuielilor.  

              De Servicii de asistență la domiciliu   au beneficiat în mediu 352 de persoane, care au fost deservite 

de 47,22 unități de lucrători sociali și 2 șefi de serviciu. Pentru întreținerea acestui serviciu în anul 2022 au 

1476.3, 7%

5737.9, 27%

12147.4, 56%

2169.1, 10%

Executarea cheltuielilor pe funcții

Administrarea în domeniul protecției 
siciale 

Protecție a familiilor și a copiilor

Protecție în caz de incapacitate în 
muncă 

Protecție  socială  in cazuri 
excepționale  

Alte servicii de protecție socială   



fost planificate surse în sumă de 4009,0 mii lei, executate fiind la nivel de 37,2 %  sau  1491,8 mii lei.  

Funcțiile  vacante în număr de 11,78 unități de lucrători sociali  au influiențat asupra nivelului de executare 

a cheltuielilor pentru perioada de raportare. 

Pe perioada de raportare Azilul raional pentru persoane în vărstă și persoane cu dizabilități  a deservit 52 

de beneficiari (planificaţi fiind 55), din care la sediul din s.Moscovei - 22 de beneficiari, la filiala din s. 

Alexandu Ioan Cuza - 23 beneficari și  la filiala din s.Pelinei -7 beneficiari. Cheltuielile planificate pentru 

întreținerea Azilului sunt în mărime de 6430,1 mii lei, executarea cheltuielilor fiind la nivel de 43,3 la sută 

față de cele aprobate sau 2788,7 mii lei.  

      Pentru anul 2022 au fost  aprobate cheltuiei de personal în valoare de 3745,5 mii lei, care sunt 

executate la sfîrșitul perioadei de raportare  la nivel de 45,9 la sută sau 1717,5 mii lei. Comparativ cu perioada 

similară a anului precedent cheltuielile de personal s-au majorat cu 83,1 mii lei. Din cele 38,75 unități de 

personal aprobate în buget, au activat în mediu pe perioada de raportare 38,42 unități.  

       Compensații pentru serviciile de transport. Pentru  anul 2022 au fost aprobate surse financiare în 

sumă de 3069,8 mii lei pentru un număr de 4300 de beneficiari, din care 550 pentru persoane cu dizabilități. 

Odată cu creșterea cuantumuui compensațiilor pentru serviciile de transport (pentru persoane cu dizabiliate 

severă și accentuată, copii cu dizabilități, persoane care însoțesc o persoană cu dizabilitate severă sau un 

copil cu dizabilitate, precum și pentru persoane cu dizabilități locomotorii) suma compensațiilor s-a majorat 

cu 1539,2 mii lei și constituie 4609,0 mii lei.  

Pe parcursul perioadei de raportare de compensații pentru transport au  beneficiat 4050 persoane,  din care 

510 persoane cu dizabilități a aparatului locomotor. Suma  compensației  achitate constituie 1341,7 mii lei, 

sau 29 la sută din cheltuielile precizate. Nivelul scăzut față de cheltuielile precizate se explică prin faptul că 

compensaţia se achită trimestrial, pentru trimestrul în curs, în prima lună a trimestrului de gestiune, ca urmare 

recalculul cuantumului compensațiilor pentru transport se va efectua în luna iulie.  

La  funcția  „Protecție a familiilor și a copiilor” în buget pentru anul 2022 au fost aprobate  mijloace 

financiare în sumă de 14061,6 mii lei (27 la sută din totalul cheltuielilor pentru asistenţa socială). Pe parcursul 

perioadei de raportare cheltuielile au fost precizate și constuie  14747.3 mii lei, fiind   executate la nivel de 

38,9 la sută sau 5737,8  mii lei. Comparativ cu  perioadă similară a anului precedent, cheltuielile executate  

la această funcție  au crescut cu 476,9 mii lei. În cadrul acestei funcții sunt prevăzute cheltuieli pe următoarele 

tipuri de activități:  

       Întreținerea  centrelor de asistență socială de plasament pentru copii:  

            La  Complexul de Servicii sociale „Împreună” în mediu au fost plasați 34 de copii, din cei 40 de 

copii luați în calcul la aprobarea bugetului.       

Cheltuilile aprobate  constituie 5294,4 mii, executate fiind în valoare de 2470,1 mii lei sau 41,6 la sută. Pe 

parcursul perioadei de raportare, suma aprobată a mijloacelor financiare a fost precizată prin majorare cu 

526,4 mii lei, sau pînă la 6450,8 mii lei, nivelul de executare fiind de 38,3 față de sum precizată.  

Pe motiv că pe  perioada de raportare au activat în mediu 31,67  de unități din cele 34 aprobate,  se atestă 

executare scăzută  la cheltuieli de personal, care sunt executate la nivel de 39,0 la sută sau 1761,3 mii lei. 

Cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare au fost executate în sumă de 123,1 mii lei sau la nivei 

de 18,2 la sută din cheltuielile aprobate. Datoria la sfîrșitul perioadei de raportare în suma  de 101,0 mii lei 

față de furnizori pentru achitarea produselor alimentare a influiențat asupra nivelului de  executare a 

cheltuielilor.  

Pe parcursul perioadei de raportare 2 unități de educatori a caselor de copii de tip familial“Maranda” și 

„Bria, au asigurat îngrijirea și educarea a 9 copii. Lunar copiii plasați în CCTF au beneficiat de indemnizație 

în cuantum de 1400 lei și indemnizație zilnică de de 14 lei.  Cheltiuelile aprobate  pentru întreținerea  acestor  

case de copii au constituit  454,5 mii lei, executate fiind 154,8 mii lei, sau 34,0 la sută.  

Cheltuielile planificate pentru serviciul asistență parentală profesionistă pe perioada de raportare au fost 

executate în sumă de 2108,0 mii lei, sau 38,9 la sută.  Numărul de beneficiari în mediu pe parcursul perioadei 

de raportare a  constituit 36 de copii, care au fost  plasați în 10 familii de asistenți parentali profesioniști.  

Neexecutarea planului aprobat la acest serviciu țin de cheltuielile de personal, care au fost executate la nivel 

de 39 la sută,  sau 463,2 mii lei,  fiind înregistrate 3 locuri de muncă vacante de asistenți parentali 

profesioniști.  

Bugetul aprobat pentru Centrul de asistență socială de Zi pentru copii pe anul 2022 a constituit 2381,9 mii 

lei, fiind executat la nivel de 38,9 % sau 986,5 mii lei. Gradul de executare a cheltuielilor  pentru procurarea 

produselor alimentare a înregistrat 13,7 la sută   sau cu 108,5 mii lei mai puțin față de cheltuielile prevăzute. 

Neexecutarea se explică prin frecvența redusă  a copiiilor în perioada de raportare (în mediu  13 copii față 

cei 17 prevăzuți în buget) și datoriile față de furnizori pentru achitarea produselor alimentare.    



 Pentru susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească (serviciul tutelă-curatelă)  au fost aprobate 

cheltuieli în sumă de 3199,1 mii lei din care 2903,6 mii lei pentru indemnizații lunare și 295,5 mii pentru 

indemnizații zilnice (bani de buzunar). Pe parcursul perioadei de raportare, de indemnizații lunare în cadrul  

serviciului  au beneficiat 104 persoane, din care  48 de persoane au benficiat și de  de indemnizații zilnice 

(bani de buzunar).  Cheltuielile au fost executate la nivel de 39,5 la sută sau 1266,6 mii lei din care 152,3 

mii lei indemnizații zilnice.  

   La funcția 1070 „Protecție împotriva excluziunii sociale”au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 

1436,5 mii lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul alocațiilor s-a majorat cu 2604,3 mii lei și a 

constituit 4040,8 mii lei, nivelul de executare fiind 53,7 la sută față de suma precizată sau 2169,2 mii lei. 

Majorarea cheltuielilor la funcția 1070 “Protecție împotriva excluziunii sociale” în cea mai mare parte se 

datoreaza alocațiilor din Fondul de Intervenție a Guvernului pentru gestionarea crizei refugiaților din 

Ucraina. În cadrul acestui funcții sunt prevăzute cheltuieli pe următoarele servicii:  

     Întreținerea centrelor de asistență și protecție a victimelor a traficului de ființe (Centrul Maternal 

Cahul). Pe parcursul perioadei de raportare Centru Maternal  a prestat servicii de asitență socială femeilor 

cu copii în dificultate pe o perioadă de 2 luni. Începănd cu luna martie în incinta centrului a fost creat Centrul 

de plasament temporar pentru refugiați.  

Totodată, pentru gestionarea crizei refuțiaților au fost create centre de plasament temporar pentru refugiați 

în cadrul Sanatoriului „Nufărul Alb” și Căminului nr.2 a Universității de Stat „B.P.Hașdeu” din Cahul. Pe 

perioada de raportare pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiați din Fondul de 

Intervenție a Guvernului au fost alocate 2045,0 mii lei. Mijloacele alocate  au fost repartizate conform 

solicitărilor Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei după cum urmează: 

 Pentru cheltuieli de personal -389,7 mii lei;  

 Pentru servicii de locațiune – 1629,3 mii lei;  

 Pentru gaze – 26,0 mii lei .  

La situația din 30.06.2022 suma cheltuielilor executate au  constituit 1799,3 mii lei sau 87,9 la sută din 

cheltuielile precizate pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiați. Total în centrele 

de plasament temporar pentru refugiați pe perioada de raportare au fost cazați 618 refugiați, din care în 

centele de plasament temporar:  Sanatoriul „Nufărul alb”- 203 refugiați,   Căminului nr.2 a Universității de 

Stat „B.P.Hașdeu” din Cahul - 366 refugiați  și Centrul Maternal - 49 refugiați. 

Pentru serviciul în domeniul acordării ajutoarelor materiale în anul 2022 au fost planificate surse în sumă 

de 230,0 mii lei. Sursa de acoperire pentru acest serviciu este ”Taxa de cumpărare a valutei străine” de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar, care la situația din 30.06.2022 a constituit 183,2 mii lei. Pe 

parcursul perioadei de raportare aceste mijloace urmau a fi îndreptate pentru procurarea pachetelor 

alimentare persoanelor defavorizate. La sfîrșitul perioadei de raportare în acest scop nu au fost executate 

cheltuieli.  

Consiliul Raional Cahul a alocat mijloace financiare din Fondul de rezervă sub formă de ajutoare unice în 

suma de 493,0  mii lei,  executate fiind 173,0 mii lei. 

       La funcția 1099 „Alte servicii de protecție socială”  au fost prevăzute  cheltuieli pentru  susținerea 

tinerilor specialiști prin compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuințelor, compensarea unor tipuri de 

resurse energetice, precum și achitarea indemnizațiilor unice. Pentru anul 2022  este preconizată achitarea 

indemnizației unice la 30 de tineri specialiști  în valoare de 1128,0  mii lei și compensații în sumă de 195,7 

mii lei pentru 36 tineri specialiști. La sfîrșitul perioadei de raportare cheltuielile nu sunt executate din 

motivul, că achitarea indemnizațiilor și compensațiilor se va efectua  în semestrul II.  

  La funcția 1091 „Administrarea în domeniul protecției sociale” au fost aprobate   mijloace financiare 

în sumă de 3381,0  mii lei, din care au fost executate 1476,3 mii lei sau 43,6 la sută în raport cu  planul 

aprobat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile executate  la această funcție  s-au 

majorat  cu 103,1 mii lei sau 9,3 la sută.  

       În cadrul aparatului Direcţiei au activat în mediu pe perioada de raportare 24,99 unități de personal din 

27 unități aprobate. Cheltuielile de personal aprobate constituie 3018,0 mii lei  și au fost executate la nivel 

de 43,9 la sută sau1326,0 mii lei. Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost executate la nivel de 26,1 la 

sută sau 270,2 mii lei și activele nefinaciare la nivel de 57,7 la sută. Majorarea cheltuielilor pentru serviciile 

energetice odată cu majorarea costurilor a influiențat asupra nivelului de executare la sfîrșitul perioadei de 

raportare.  

 

5. Descrierea bilanțului contabil al bugetului raional 

5.1 Descrierea informaței din bilanțul contabil 



 Soldul mijloacelor bănești a bugetului rational la situaţia din 30.06.2022 pe contul curent în sistemul 

trezorerial constitue 43588,8 mii lei, din care: mijloace temporar intrate în posesia instituției – 3,6 mii lei 

(mijloace pentru oferta bancară care urmează a fi restituită agentului economic de către: IP Gimnaziul ,, 

Stefan cel Mare” s. Pelinei – 0,6 mii lei, IP Gimnaziul – gradinița ,, M. Lomonosov” – 1,8 mii lei, Direcția 

Generală Învățămînt  – 1,2 mii lei). Comparativ cu anul 2021 soldul s-a majorat cu 14101,2 mii lei. 

Activele luate în locațiune/arendă la conturi extrabilanțiere la sfîrșitul semestrului I al anului 2022 au 

constituit 363503,6 mii lei, dintre care: 

- tehnica de calcul procurată în cadrul Proiectului ,,Reforma Învățămîntului în Moldova” de către 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în suma de 2 574,3 mii lei, predate în 

comodat conform contractului  nr. 05 PRIM din 26.04.2021, încheiat între Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării și Consiliul Raional Cahul şi Consiliul Raional Cahul, care la rîndul său au fost transmise în 

subcomodat instituțiilor de învățămînt din subordine; 

- milloace fixe luate în locațiune/arendă în sumă de 360608,0 mii lei. 

La 30.06.2022, datoria creditoare privind împrumuturile recreditate din surse externe constituie 547507,8 

EURO sau 11012,0 mii lei (conform cursului valutar al BNM la data de 30.06.2022) – acordată Consiliului 

Raional Cahul de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BEC) pentru construcția locuințelor 

sociale (1 bloc locativ cu 32 apartamente din or. Cahul). Pe parcurul semestrului I al anului 2022 de către 

Consiliul Raional Cahul a fost transferată o tranșă în sumă de 16,7 mii Euro sau 338,2 mii lei.       

Creanțele privind lipsurile, delapidările de mijloace bănești și valori materiale aflate în organele de anchetă 

sfîrșitul perioadei de gestiune constituie 277,1 mii lei, inclusiv: 

- Gimnaziul ,,Alexandrul cel Bun” s. Larga Nouă - 109,0 mii lei; 

- Gimnaziul ,,Alexei Mateevici” s. Manta – 67,9 mii lei; 

- Gimnaziul ,,Mircea cel Bătrîn” s. Moscovei – 39,4 mii lei; 

- Gimnaziul Grădinița ,,Igor Crețu” s. Găvănoasă – 39,0 mii lei; 

- Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” mun. Cahul – 2,1 mii lei; 

- Gimnaziul ,,Ion Creangă” s. Zîrnești – 8,3 mii lei; 

- Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” s. Crihana Veche 11,4 mii lei. 

 

5.2 Veniturile și cheltuielile efective  

Veniturile efective pentru semestrul I al anului 2022 au însumat 202267,3 mii lei, inclusiv: impozite și taxe 

12078,4 mii lei; granturi primite de la organizațiile internaționale 70,0 mii lei (la proiectul "Abordarea 

LEADER pentru prosperitatea rurala in Moldova" în sumă de 70,0 mii lei obținut de către Liceul Teoretic 

,,Mihai Eminescu” din s. Crihana Veche); alte venituri constituie 11227,6 mii lei, inclusiv: 

 venituri din vînzarea mărfurilor și servicii 3588,6 mii lei; 

  amenzi și sancțiuni 2,5 mii lei, 

 donații voluntare 3227,1 mii lei, din care la Direcţia Generală Asistenţă 

Socială şi Protecţia Familiei –636,4 mii lei, la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” s. Crihana 

Veche – 455,2 mii lei, la Gimnaziul ,,Șt. cel Mare” s. Văleni – 450,0 mii lei. 

 alte venituri și finanțări 4409,4 mii lei, dintre care: Venituri de la active 

întrate cu titlul gratuit în instituții bugetare – 3240,1 mii lei; transferuri primite între bugetul 

de stat și bugetele locale 178471,5 mii lei; transferuri primite între bugetele locale în cadrul 

unei unități administrativ-teritoriale 419,8 mii lei.  

Cheltuielile efective pentru semestrul I ale anului 2022 constituie 173367,7 mii lei, inclusiv: cheltuieli de 

personal 135852,6 mii lei, bunuri și servicii 26319,9 mii lei, prestații sociale 7135,7 mii lei, alte cheltuieli 

3898,5 mii lei, transferuri acordate în cadrul bugetului public național 160,9 mii lei. Rezultatul financiar al 

anului curent constituie 28899,6 mii lei. 

Soldul la Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul tării  la sfîrșitul perioadei de gestiune 

constituie 11 787, 0 mii lei. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2022 la subcontul 418130 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii 

precedenți la buget” au fost încasate în bugetul raional mijloace bugetare în sumă de 348,1 mii lei de către 

următoarele instituții bugetare și subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul: 

- Gimnaziul ,,Vasile Alexandri” s. Taraclia de Salcie – 4,1 mii lei, conform prescripției nr. 25 17 09 din 

28.01.2022; 

- Gimnaziul ,,Mircea cel Bătrîn” s. Moscovei – 5,5 mii lei, conform prescripției nr. 25 17 12 din 04.02.2022; 

- Gimnaziul ,,Mihai Sadoveanu” s. Vadul lui Isac – 15,6 mii lei, conform prescripției nr. 25 17 17 din 

10.02.2022; 



- Gimnaziul ,,Nichita Stănescu” s. Pașcani – 38,1 mii lei, conform prescripției nr. 25 17 132 din 21.10.2021; 

- Gimnaziul ,,Mihai Sadoveanu” s. Vadul lui Isac – 15,6 mii lei, conform prescripției nr. 25 17 17 din 

10.02.2022; 

- Liceul Teoretic ,,Ion Vodă” mun. Cahul – 79,2 mii lei, conform actului de control nr. 25 17 46 din 

19.04.2020; 

- Gimnaziul ,,Nicolae Iorga” s. Burlacu – 92,8 mii lei, conform prescripției nr. 25 17 154 din 06.12.2021; 

- Direcția Generală Învățămînt Cahul – 21,6 mii lei; 

- DGASPF Cahul – 35,5 mii lei. 

5.3 Creanțele și datoriile instituțiilor finanțate de la bugetul raional. 
  La situația din 30 iunie 2022 conform bilanțului contabil s-au înregistrat creanțe în sumă totală de 2050,56 

mii lei, inclusiv creanțe curente la cheltuieli și active nefinanciare în suma de 1690,0 mii lei.   

 Creanțele curente pentru bunuri, lucrări și servicii constituie 602,0 mii lei, din care: 

- energia electrică în suma de 176,3 mii lei, ce constitue 8,6% din suma totală a creanțelor, 

sumele cele mai semnificative au fost înregistrate la Gimnaziul „Ion Crețu” s. Găvănoasă (61,6 mii 

lei), Gimnaziul-grădinița „B. P. Hajdeu” s. Tătărești (18,6 mii lei), Gimnaziul „A. Mateevici” s. 

Manta (14,9 mii lei);  

- gaze în sumă de 175,9 mii lei, ce constitue 8,6% (Gimnaziul „Ion Crețu” s. Găvănoasă -28,4 

mii lei, Direcția Generală Învățămînt Cahul – 135,9 mii lei); 

- reparații capitale ale cladirilor în sumă de 96,7 mii lei, din care 93,4 mii lei Direcția 

Generală Învățămînt Cahul; 

- procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc în sumă de 127,0 

mii lei, dintre care 89,7 mii lei la Liceul Teoretic „M. Eminescu" s. Crihana Veche și 27,2 mii lei la 

Liceul Teoretic „P. Rumeanțev" mun. Cahul; 

- procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților – 188,9 mii lei, adică 9,2% din 

suma totală. Cele mai semnificative creanțe la compartimentul dat se înregistrează la Gimnaziul „Ion 

Luca Caragiale” s. Doina (100,2 mii lei), Liceul Teoretic "Ioan Vodă" mun. Cahul – 17,6 mii lei, 

Direcția Generală Învățămînt Cahul – 18,2 mii lei; 

- procurarea produselor alimentare în sumă de 121,3 mii lei, respectiv 5,9%, inclusiv 13,9 

mii lei la Direcția Generală Învățămint (0,7 mii lei cu termen de achitare expirat), Liceul Teoretic 

"Ioan Vodă" mun. Cahul – 52,2 mii lei, 27,7 mii lei la Scoala Primară "Alexei Mateevici" mun. 

Cahul (23,8 mii lei cu termen de achitare expirat).  

S.A. „Fabrica de brînzeturi din Cahul” - 500,0 mii lei, convertirea datoriilor în aport în capitalul social, 

cheltuieli de personal – 88,0 mii lei. 

  La bugetului raional Cahul, la data de 30 iunie 2022 conform bilanțul contabil s-au înregistrat datorii în 

sumă totală de 22129,0 mii lei, inclusiv datorii curente la cheltuieli și active nefinanciare în suma de 

2983,2mii lei, cheltuieli de personal – 18965,6 mii lei.  

Din suma totală a datoriilor, datoriile curente (cheltuieli de personal, cheltuieli pentru servicii energetice și 

comunale, calculate pentru luna iunie, precum și alte cheltuieli, termenul de achitare al cărora conform 

contractului nu a survenit) constitue 21947,6 mii lei. 

Instituțiile bugetare au înregistrat creanțe și datorii la venituri colectate (servicii prestate contra plata și plata 

pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public) în valoare de 279,2 mii lei și respectiv – 117,9 mii lei.  

Este de menționat faptul că în comparație cu 30.06.2021 creanțele cu termen de achitare expirat s-au majorat 

cu 45,1 mii lei, datorii cu termen de achitare expirat sunt înregistrate în sumă de 117,9 mii lei (cu 34,3 mii 

lei mai mult faţă de perioada similară a anului precedent), dintre care: 

 creanțe cu termen de achitare expirat  

- Gimnaziul „Ion Neculce” s. Baurci Moldoveni în suma de 5,0 mii lei (avans pentru produse           alimentare 

către Fabrica de Brînzeturi Cahul); 

- Școala-primară „Alexei Mateevici” mun. Cahul - 23,9 mii lei (avans pentru produse           alimentare către 

Fabrica de Brînzeturi Cahul); 

- Direcția Generală Învățămînt Cahul în suma 0,7 mii lei (avans pentru produse alimentare către Fabrica de 

Brînzeturi Cahul) și 93,4 mii lei – în baza scrisorii de garanție avans pentru lucrări de reparație; 

 datorii cu termen de achitare expirat  

- Gimnaziul „Gheorghe Coșbuc” s. Andrușul de Jos – 62,9 mii lei, în cadrul lucrărilor privind schimbarea 

tîmplăriei externe la gimnaziu (schimbarea ferestrelor și ușilor) finanțate de către Fondul pentru Eficiența 

Energetică (grant), inspecția FEE a depistat că agentul economic SC ,,PlastComplex” SRL nu a respectat 



cerințele tehnice conform caietului de sarcini cu privire la instalarea glafurilor pentru ferestre, astfel 

formîndu-se datoria cu termen expirat pînă la eliminarea neconformităților comise. Contractul de grant cu 

finanțatorii a fost prelungit prin acord adițional pînă la data de 31.03.2021. 

Anexe la raport: 

Anexa nr. 1 „Raport privind executarea bugetului conform clasificaţiei economice  

la situaţia din 30.06.2022”;     

Anexa nr. 2 „Raport privind cheltuielile bugetului conform clasificatiei functionale  

la situaţia din 30.06.2022”;      

Anexa nr. 3 „Sinteza veniturilor colectate ale bugetului Raional Cahul la situația din       

30.06.2022”; 

Anexa nr. 4 „Raport privind performanţa pe programe/subprograme a instituţiilor bugetare subordonate 

Consiliului raional”.           

  

Constantin Hodenco,  

Șef al Direcției generale finanțe Cahul                                  
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