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RAPORT nr. 3-16a
(trimestrial, anual)

privind efectivul de copii orfani şi cei aflaţi sub tutelă din
instituţiile de învăţămînt superior şi secundar-profesional

la 31 decembrie 2013

Aprobat de Ministerul
Finanţelor prin ordinul

nr. 36 din 05.04.2005

Se prezintă:
a) De către instituţiile publice la

executorul primar de buget;
b) De către executorul primar de

buget la Ministerul Finanţelor.

Grupa principală Asistenţa socială şi susţinerea 10
Grupa Instituţiile şi serviciile  din domeniul asistenţei 11
Tipul instituţiei conform clasificaţiei organizaţionale
A __130________ B ____064_______
Sursa de finanţare ________buget_______________

(mijloace bugetare sau speciale)

INDICII Cod
rînd

.

Numărul mediu Efectiv:

Prevăzut pe an
Realizat în
perioada de
raportare

La începutul
anului

La sfîrşitul
perioadei de

raportare
1 2 3 4 5 6

Numărul de instituţii 018 1 1 1 1
Copii orfani

Numărul copiilor orfani, pers. 880 7 6 7 6
Înmatriculaţi, pers.                      2x4/12=0,7 881 1 1 x 3
Veniţi din alte instituţii de învăţămînt, transferaţi din alte forme de
învăţămînt în cadrul instituţiei, pers.

882 x x

Transferaţi în alte instituţii de învăţămînt şi la alte forme de învăţămînt
în cadrul instituţiei, pers.

883 x - x

Absolvenţi, pers. 2x 6/12 = 1,0 884 1 1 x 2
Exmatriculaţi pînă la absolvire, pers. 885 X 1 x 2
Numărul de zile în care copiii s-au asigurat cu hrană, zile-om 886 2309 2217 x x

Copii aflaţi sub tutelă
Numărul copiilor aflaţi sub tutelă, pers. 890
Înmatriculaţi, pers. 891 X
Veniţi din alte instituţii de învăţămînt, transferaţi din alte forme de
învăţămînt în cadrul instituţiei, pers.

892 X X

Transferaţi în alte instituţii de învăţămînt şi la alte forme de învăţămînt
în cadrul instituţiei, pers.

893 X X

Absolvenţi, pers. 894 - X
Exmatriculaţi pînă la absolvire, pers. 895 X X
Numărul de zile în care copiii s-au asigurat cu hrană, zile-om 896 X x

Cheltuieli pentru întreţinerea copiilor orfani
Cheltuieli pentru procurarea inventarului gospodăresc, obiectelor de
igienă personală, rechizitelor şi medicamentelor 113/05

930 15,8 15,8 X x

Cheltuieli pentru alimentaţie 113/09 931 74,7 74,7 X x
Cheltuieli pentru asigurarea cu îmbrăcăminte şi încălţăminte 113/14 932 18,0 18,0 X x
Cheltuieli pentru plata ajutorului material annual 135/07 933 6,0 6,0 X x
Cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor lunare pentru cei care nu primesc
burse de studii 135/25

934 9,3 9,3 X x

Cheltuieli pentru plata indemnizaţiei la încheierea studiilor 135/ 935 20,0 20,0 X x
Cheltuieli pentru plata taxei de obţinere a buletinului de indentitate 936
Cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor lunare pentu închirierea locuinţei 937

Cheltuieli pentru întreţinerea copiilor aflaţi sub tutelă
Cheltuieli pentru procurarea inventarului gospodăresc, obiectelor de
igienă personală, rechizitelor şi medicamentelor 113/05

940 X x

Cheltuieli pentru alimentaţie 113/09 941 X x
Cheltuieli pentru asigurarea cu îmbrăcăminte şi încălţăminte 113/14 942 X x
Cheltuieli pentru plata ajutorului material annual 135/07 943 X x
Cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor lunare pentru cei care nu primesc
burse de studii 135/25

944

Cheltuieli pentru plata indemnizaţiei la încheierei studiilor 135/25 945
Cheltuieli pentru plata taxei de obţinere a buletinului de identitate 946 X x
Cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor lunare pentru închirierea locuinţei 947 X x
Suma de control * 999 2433,4 2370,8 8 14

* se indică suma totală a indicatorilor reflectaţi

Conducător __V. Melnic___________ Contabil-şef __O. Vortolomei___________

Conducător al serviciului de planificare şi
finanţe____O. Vortolomei______________




