
 

 

 

 

                                                      Raportul 
                           Departamentului  Logistică 

 

despre executarea planului de achiziţii şi extinderea bazei tehnico-materiale şi 

didactice din USEFS in anul 2017 şi prognozele pentru anul 2018 
 

                                                      Onorată asistenţă, 

 

Făcînd o totalizare a activităţii Departamentului Logistică, pentru anul ce a trecut , 

putem menţiona că anul 2017 a fost un an mai deosebit şi mai dificil comparativ cu 

anii precedenţi. 

 

Specificul anului 2017 a fost legat, în principiu, de insuficienţa financiară ce  

ne-a creat mai multe situaţii complicate în activitatea de îndeplinire a măsurilor 

planificate. 

 

Necătînd că, la alcătuirea planului de finanţare pentru anul 2017 noi am prevăzut 

unele momente neadecvate şi am făcut, împreună cu contabilitatea, unele 

modificări la planul de achiziţii (am trecut de la principiul de achiziţionare “după 

necesităţile dorite” la principiul “după  potenţialul real de finanţare”), totuş lipsa de 

finanţare nu ne-a permis să realizăm, în totalmente, planul pentru 2017 şi indicii de 

executare la unele compartimente sînt mai mici decît in ultimii 4 ani. 

 

 

                     Dinamica executării planurilor de achiziţii: 
                             

   

Nr. 

d/o 

 

compartimente 

                          executări  (îndepliniri) 

        2014        2015         2016      2017 

1. “Bunuri”     2 363 679     3 894 078     3 108 009   1 152 076 

2. “Servicii”     5 463 975     6 546 417     6 992 237   6 768 900 

3. “Lucrări”        314 000     1 425 334        551 014     300 000 
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     Executarea planului de achiziţii pentru 2017 comparativ cu 2016 

                            

                                                        2017 

     

Nr. 

d/o 

Denumirea 

compartimentelor 

      Planificat în 2017                             Îndeplinit în 2017 

surse 

Financiare 

planificate 

       

    poziţii  

 surse 

Financiare 

însuşite  

     

  poziţii 

1. “Bunuri” 1 865 000       26 1 152 076(62%)     19 

2. “Servicii” 7 733 000        27 6 768 900(87%)      22 

3. “Lucrări” 2 950 000        5 300 000(10%)   

reparaţie 

capitală căm. 

Nr.1 

     

      1 

 

                                                       2016 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

compartimentelor 

      Planificat în 2016                        Îndeplinit în 2016 

surse 

Financiare 

planificate 

       

    poziţii  

 surse 

Financiare 

însuşite  

     

  poziţii 

1. “Bunuri” 4 020 000       30 3 108 009       24 

2. “Servicii” 8 960 000       27 6 992 237       22 

3. “Lucrări” 11 800 000        7 551 014 

(scările de la 

intrarea centr.) 

      1 

 

 

 

După cum am observat din tabelă, indicii la compartimentele “Bunuri” şi “Lucrări” 

pentru  anul 2017, întradevăr, sînt mai mici decît in 2016. Însă cunoscînd greutăţile 

anului 2017, trebue să conştientizăm ca nu tocmai aceşti doi indici sînt cei  mai 

principali în aprecierea rezultatelor anului ce s-a scurs. 
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Vorbind în linii generale despre rezultatele anului 2017 trebue să accentuăm, că 

datorită măsurilor de formare a unui echilibru financiar, optim de către conducerea 

universităţii, s-a reuşit să îndeplinim în mare parte măsurile planificate pentru 

crearea condiţiilor de muncă în edificiile de studii şi căminele studenţesti (se are în 

vedere aprovizionarea cu energie  electrică şi termică ,cu apă ).În termen  a fost 

reparat utilajul cazangeriilor autonome. Cu puterile proprii sau efectuat reparaţiile 

curente la blocurile de studii şi in căminele studenţeşti, precum şi reparaţiile la 

acoperişuri. 

 

Ca şi în anii precedenţi, toţi angajaţii universităţii primesc la timp salariile şi 

premiile cuvenite.  

 

Revenind la o analiză mai detaliată a îndeplinirii planului de achiziţii în 2017 v-om 

menţiona că, valorificarea finanţelor ca şi în anii precedenţi s-a efectuat în 

conformitate cu Lejislaţia în vigoare, în baza contractelor acceptate de grupul de 

lucru pentru achiziţii şi aprobate de Rectorul Universităţii. 

 

Conform planului de achiziţii pentru 2017, elaborat de Departament, în colaborare 

cu contabilitatea au fost planificate în total 12 548 000 lei. 

 

                          1 865 000 lei pentru “Bunuri” 

                          7 733 000 lei pentru “Servicii” 

                          2 950 000 lei pentru  “Lucrări” 

 

La compartimentul “Bunuri” din 26 de poziţii  au fost executate 19 poziţii în baza a 

25 contracte de mică valoare (pîna la 80 000 lei) 

 

Dintre cele mai valoroase “Bunuri” se pot enumera: 

-Rechizitele de birou                             -162 300 lei 

-Produsele petroliere                              -70 931   lei  

-Dezinfectanţi p/u bazinul de înot          -200 488 lei  

-Echpament pentru tipografie                 -91 000   lei 

-Inventar sportiv                                     -90 000 lei  

- Materiale de construcţie                      -95 7000 lei etc. 

în total sau cheltuit  1. 152 076 lei 

    

     Totodată atenţionăm că, din lipsa banilor , unele poziţii au fost reduse în 

finanţare (detergenţi şi articolele igienice, dezinfectanţi pentru încăperi, articole de 

uz casnic ), iar cinci poziţii nu sau finanţat deloc. 
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La compartimentul “Servicii” din 27 de poziţii au fost îndeplinite 22 poziţii, în 

bază a 6 contracte de valoare mare (peste 150 000 lei) şi 26 contracte de mică 

valoare. 

În total, pentru “Servicii”, au fost cheltuiţi 6 768 900 lei (7 433 000 lei planificaţi) 

 

Din suma de 6 768 900 lei pentru serviciile de primă necesitate(apă şi canalizare, 

gaz natural, energie electrică, energie termică, solubritate şi telecomunicaţii) au 

fost cheltuiţi – 5 771 300 lei şi 997 600 lei pentru celelalte servicii. 

 

Este îmbucurător faptul că, comparativ cu anul 2016, la poziţiile: Servicii p/u  

                                                  energie electrică s-a economisit 145 000 lei şi la  

                                                  servicii de aprovizionare cu gaz natural s-a  

                                                  economisit 187 200 lei 

Economia totală la servicii în ansamblu, constitue 332 200lei. Aşa măsuri de 

economisire sînt salutabile şi trebue continuate şi pe viitor. 

 

La compartimentul “Lucrări”, pentru anul 2017, au fost întroduse în plan 5 poziţii: 

1. Reparaţia capitală a căminului Nr.1 (parţial) 

2. Renovarea fasadei la blocul “B” 

3. Instalarea autonomă de încălzire la complexul sportiv “Alex. Cel Bun” 

4. Reparaţia vestiarelor în complexul sportiv central 

5. Reparaţia şi amenajarea bibliotecii 

 

În general, la acest compartiment, trebue să spunem că din an în an situaţia nu se 

schimbă reeşind din necesităţile noastre. Se simte o desconcordanţă între necesităţi 

şi posibilităţile reale de Finanţare. Din acest motiv, astăzi este greu de planificat 

careva măsuri mai valoroase cum ar fi: construcţia stadionului, construcţia 

căminului nou, reparaţia capitală în camine etc.  

 

Apreciind situaţia în care ne aflăm pentru anul 2018 se planifică un budjet pentru 

achiziţii de 11 708 000 lei. 

                               

                                   “Bunuri” – 1 885 000 lei 

                                   “Servicii” – 7 573 000 lei 

                                    “Lucrări” – 2 250 000 lei 

însă aceste sume de bani, pe parcursul anului, pot fi supuse rectificării, în 

dependenţă de starea economică pe ţară şi economisirea din partea noastră. 


