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(trimestrială, anuală)
la __31 decembrie____  2013__

RAPORT nr. 3-2 ag
(trimestrial, anual)

 privind statele şi efectivul de personal
ale instituţiilor de învăţămînt la

autogestiune

Aprobat prin ordinul Ministrului  Finanţelor
al Republicii Moldova

             nr.       din

Grupa principală    Învă țămînt________________

Grupa __Învă țămînt superior____

Tipul instituţiei conform clasificaţiei organizaţionale

 A _________ B __________

Numărul mediu Efectiv:

Sursa de finanţare
_____________________________________
                           (comanda de stat sau în bază de taxe)

La sfîrşitul perioadei
de raportare

1 2 3 4 6

Realizat оn
perioada de
raportare

La оnceputul
anului

34,5

Personal  – total, inclusiv: 101 x 34 18
Unităţi aprobate (posturi)  – total, inclusiv: 100 43 39

15
-     persoane ce deţin grad ştiinţific de doctor habilitat

103 x

-     cumularzi externi 102 x 15

Personal de conducere, inclusiv: 110 x 2 2

-     persoane ce deţin grad ştiinţific de doctor  în
ştiinţe 104 x

-     persoane ce deţin grad ştiinţific de doctor  în
ştiinţe

112 x

-     persoane ce deţin grad ştiinţific de doctor habilitat 111 x

- unităţi (posturi) 114 3 3 3
-     persoane de conducere ce deţin posturi didactice 113 x

26
-  cumularzi externi 121 x 10 10
Personal de profil, inclusiv 120 x 19

-   persoane ce deţin grad ştiinţific de doctor în ştiinţe 123 x

-   persoane ce deţin grad ştiinţific de doctor habilitat 122 x

7,5

Personal auxiliar şi de deservire, inclusiv: 130 x 13 13
- unităţi (posturi) 124 16 12

5

- unităţi (posturi) 132 24 24 24
-     cumularzi externi 131 x 5

x

Contribu ții de asigur ări sociale de stat
obligatorii

501 441,3 441,3 x
Retribuirea muncii – total, inclusiv: 500 1934,3 1934,3

x

Retribuirea muncii personalului  didactic  (de
profil, fără fondul de remunerare pe oră ),
inclusiv: 510

1043,4 1043,4 x

Prime de asigurare obligatorie de asisten ță
medicală achitate de patron 502

67,1 67,1

x
    - sporuri 512 80,8 80,8 x

- salariul tarifar 511 586,7 586,7

x
   -  ajutor  material 514 11,2 11,2 x
    - retribuirea complementara 513 350,5 350,5

x

Retribuirea muncii personalului  nondidactic
( de conducere și auxiliar ), inclusiv:

520 408,4 408,4 x
    -  premiere 515 14,2 14,2

x
    - sporuri 522 37,7 37,7 x

- salariul tarifar 521 243,0 243,0

x
   -  ajutor  material 524 9,9 9,9 x
    - retribuirea complementara 523 111,0 111,0

x

Retribuirea muncii personalului de profil şi
pedagogic pe oră

530 452,5 452,5 x
    -  premiere 525 6,8 6,8

xSalarizarea lucrătorilor netitulari 540 30,0 30,0

INDICI Cod rоnd.

Institu ția  Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice

Prevăzut pe an
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Numărul mediu Efectiv:

La sfîrşitul perioadei
de raportare

1 2 3 4 6

Realizat оn
perioada de
raportare

La оnceputul
anului

INDICI Cod rоnd.

Prevăzut pe an

x

x

x
x
x
x

x
x
x

536

Alte plă ți bănesti 550 x

 - de curs 601 x

 Numărul de ore conform planului de studii,
inclusiv:

600 22062,4 22062,4

362 329
 Numărul de ore supra planului de studii 610

Numărul elevilor (studenţilor,masteranzilor,
rezidenților, medici secundari
clinici,doctoranzi,  auditori) persoane

700 358 326

- de laborator 602

x

x

- individuale 603 x

x

- didactic 801 22,4 27,2 x

 Numărul elevilor (studenţilor,masteranzilor,
rezidenților, medici secundari
clinici,doctoranzi,  auditori) la un post de
personal, inclusiv:

800 8,3 8,4

x
Numărul posturilor de personal didactic ce revin la
un post de personal nondidactic

810 0,6 0,5 x
- nondidactic 802 13,3 12,0

Suma de control * 999 28379,8 28441,3

* se indică suma totală a indicatorilor reflectaţi
Notă: Prezentul raport se întocmeşte:
         a) de către instituţiile publice şi se prezintă organului ierarhic superior (fondator);

Conducător
___________________

Contabil-şef___________________

487

Conducător al serviciului de planificare şi
 finanţe ___________________________

          b) de către organul ierarhic superior (fondator) şi se prezintă Ministerului Finanţelor cu anexarea copiei formularelor pe fiecare institu ție.


