Raportul
Departamentului Logistică
despre executarea planului operational de activitate în vederea extinderii bazei tehnicomateriale și didactice din USEFS în anul 2018 și prognozele pentru anul 2019

Onorată asistență
Vorbind despre activitatea și rezultatele obținute ale Departamentului Logistică în anul
2018, în comparație cu anii precedenți (2017-2016), putem spune că anul 2018 a fost,
pentru noi, un an mai stabil și mai programmatic, în sensul realizării măsurilor planificate
și rezultatele obținute în anul 2018 ne bucură.
Conform planului de activitate a Departamentului, la timp și calitativ sau efectuat
lucrările de reparații cosmetice la blocurile de studii, în complexurile sportive și căminele
studențești, în volum total de 4200 m2. Sau reparat 1130 m2 de acoperiș la căminele N3;
N4; și garajele de la blocul central.
A fost construit Parbrizul la intrarea în complexul sportiv central.
În blocul central a fost reconstruit și amenajat un viceu pentru persoanele cu dezabilități.
Au fost reparate cazangeriile autonome și sistemele inginerești de aprovizionare cu apă
și căldură.
În prezent prin cooperare cu AGEPI se lucrează la reparația capitală de aprovizionare cu
apă la blocul „ B”.
Executarea lucrărilor enumerate, și nu numai, au creat condiții adecvate de activitate
tuturor subdiviziunilor, pe tot parcursul anului. Plus la aceasta, menționăm că majoritatea
lucrărilor de construcții și reparații au fost efectuate cu forțele proprii. Trecând la analiza
executării planului operațional de achiziții pentru anul 2018, comparativ cu anii
precedenți, vom reamenti că planul pentru 2018, a fost elaborat în colaborare cu
contabilitatea și conducerea Universității nu pe principiul
„necesități dupa dorință”, cum se făcea în anii precedenți (2016, 2015...) dar pe
principiul „necesități după capacitatea reală de finanțare”.
Această metodă de prognazare (planificare)sa arătat a fi mai reală în îndeplinire și ne
eschivează de la multe erori și cifre neîntemeiate în situația insuficientă de finanțare,
mai ales, la comportamentul „Lucrări”unde finanțarea depinde, în majoritate, de Bugetul
de Stat.

Exemplu: Tab. N1
Diferența dintre prognozare și realizare la „Lucrări”
Nr. Denumirea
d/o compartimentului

1.

planificat

2018

2017

2016

2015

2. 250 000

2. 950 000

11.800 000

12.325 000

208 059

300 000

551 014

1.423 334

“Lucrări”
realizat

Pentru satisfacerea necesităților de activitate, reeșind din capacitățile financiare în anul
2018 au fost planificate 11.708 mii lei pentru achiziții:
Diferența de valorificare
- 529 800 lei

Planificat
„Bunuri” - 1.885 000 lei

Realizat
-1.355 200 lei

„Servicii” – 757 3000 lei

- 6.581 313 lei

„Lucrări” -2.250 000 lei

- 208 059 lei

-2.041 941 lei

-8.144 572 lei

-3.563 428 lei

Total: 11 708 mii lei

-991 687 lei

Dacă facem o comparație cu anii precedenți ne v om convinge că în anul 2018 pe multe
poziții ne menținem la nivelul anilor 2017, 2016, dar sânt și situații de economisire sau
neîndeplinire.

Tab N.2
Analiza comparativă de realizare a planurilor de achiziții
pe anii (2018, 2017, 2016, 2015 )
N. Denumirea
d/o compartimentului
1.

2.

3.

„Bunuri”

„Servicii”

2018

2017

2016

2015

Prognozat

1. 885 000

1.865 000

4. 020 2000

4.433 000

Realizat

1.355 200

1.152 076

3.108 009

3.894 078

Prognozat

7.573 000

7.433 000

8.960 000

6.988 000

Realizat

6.581 313

6. 768 900

6.992 297

6.546 417

2.250 000

2.950 000

11.800 000

12 325 000

Realizat

208 059

300 000

551 014

1 423 334

Prognozat

11 708 000 12 548 000

24 780 000

23 746 000

Realizat

8 144 572

10 651 320

11 876 246

„Lucrări” Prognozat

Total
8 933 900

Vorbind mai detaliat despre achizițiile 2018, trebuie să accentuăm că toate valorificările
financiare au fost efectuate în baza de contracte, conform Legii privind achizițiile Publice
N.131 din 3 iulie 2015, cu modificările ulterioare .
De tot, în anul 2018 au fost încheiate 51 de contracte:
6 contracte de valoare mare (gaz, apă energ. electric, energ. termică,
material de construcții ,cantonamente de
vară).
45 contracte valoare mică.

Bunurile au fost achiziționate în baza la 20 contracte, în sumă totală de 1.355 200 lei.
Din 26 de poziții incluse în plan au fost îndeplinite – 20 poziții: (material de construcție,
produse petroliere, rechizite de birou , dezinfectanți pentru Bazinul de înnot,
medicamente, detergenți, literarura metodică pentru bibliotecă, echipament și inventar
sportive si alt.)

Nu sau procurat articole din metal , cherestea, inventar de uz gospodăresc, echipament de
protecție pentru lucrătorii tehnici, pe motiv, că au fost folosite rezervele din anii trecuți.
Serviciile au fost achiziționate în baza a 31 de contracte în sumă totală de 6.581 313 lei,
din care 5.559 800 lei au fost achitați pentru serviciile de I necesitate (gaz, apăcanalizare, energie termică, solubritate, telefonie fixă, internet, și 1.021 490,00 lei
pentru alte servicii.
Luând în considerație că serviciile de I necesitate sînt un mijloc bun de economisire a
finantelor v-om încerca să comparăm indicii anului 2018 cu anii precedenți și să ne
autoapreciem cum stăm cu economisirea finanțelor .
Tab. N 3
Servicii comunale
N

Denumirea

Diferența de

2018

2017

d/o serviciilor

cheltuieli

cheltuieli

1.

Gaz

1.285 339 lei

1.244 300 lei

+ 41 039

2.

Apă-canalizare

717 368 lei

775 800 lei

- 58 432 lei econom.

3.

Energie-electrică

1. 827 303 lei

2.014 900 lei

-187 597 lei econom.

4.

Energie termică

1. 525 949 lei

1. 602 200 lei

- 76 251 lei econom.

5.

Solubritate

88 651 lei

76 100 lei

+ 12 551 lei

6.

Telefonie fixă și mobilă

58 257 lei

51 389 lei

+ 6 868 lei

7.

Internet

57 446 lei

57 840 lei

-394 lei

econom.

5.822 529 lei

- 262 216

econom.

Total

5.560 313 lei

cheltuieli în 2018

Deci, economia totală pentru servicii în 2018 este de 262 216lei.
La compartimenul „Lucrări” în anul 2018 au fost prognozate 2.250 000 lei pentru
5 poziții:
1. Schimbarea ușilor la căm. N1
-300.000lei
2. Renovarea fasadei la blocul „B” -1000 000 lei
3. Proiectarea și instalarea sistem
ulei autonom de incălzire la
complexul sportiv Alex. Cel Bun
-500.000 lei
4. Reparația vestiarelor la complexul
sport.central
-100 000 lei
5. Reparația și amenajarea
bibliotecii
- 350 000 lei

Cu părere de rău, din cauza insuficientă de finanțe, s-au realizat numai 2 poziții (1,4)
cu puterile proprii.
Apreciind situația financiară în care ne aflăm, propunem pentru anul financiar 2019,
planul de achiziții în sumă totală de 11 865 000lei.
Pentru „Bunuri” - 2 615 000 lei
Pentru „Servicii” – 7 750 000 lei
Pentru „Lucrări” – 1 500 000 lei
Planul operațional de achiziții pentru anul 2019
Se anexează.

