
    

 

 

 

ANALIZA INDEPENDENTĂ A BUGETULUI: 
LICEUL „ONISIFOR GHIBU”  (CHIȘINĂU) 

 

În 2016 la liceul teoretic „Onisifor Ghibu”, volumul 

cheltuielilor efectuate a constituit circa 12,6 mil MDL. 

Valoarea mijloacelor bănești utilizate de liceu s-a 

majorat în 2016 comparativ cu 2015, când instituția 

a cheltuit 11,9 mil MDL (vezi Figura 1). Pentru anul 

2017 se estimează că liceul va utiliza surse 

financiare în valoare  10,9 mil MDL.  

 

În 2016 la liceul teoretic „Onisifor Ghibu” cheltuielile 

per elev au constituit 10294,4 MDL și au fost mai 

mari comparativ cu valoarea medie a acestui 

indicator înregistrată la instituțiile școlare din 

municipiul Chișinău, care a constituit 9103,3 MDL 

(vezi Figura 2). Totuși, cheltuielile per elev în liceu au 

fost puțin mai mici decât finanțarea medie per școlar 

la nivel național, care în 2016 a fost de 10979,7 MDL. 

 

În 2016 ponderea plăților salariale în cheltuielile 

efectuate de liceu s-a cifrat la 73,3%, cota 

cheltuielilor pentru alimentație și servicii comunale a 

atins nivelul de 9%, iar ponderea cheltuielilor pentru 

reparații și dotări a depășit valoarea de 19%. 

Ponderea plăților salariale în cheltuielile liceului a 

fost mai mare decât valoarea medie a indicatorului 

pentru instituțiile școlare din  municipiul Chișinău 

(71,5%) și mai mare decât cota medie a acestui tip de cheltuieli atestată la nivel național (70,8%).  

Figura 3.  Structura cheltuielilor efectuate în 2016, % 

 
Sursa: ME, liceul „Onisifor Ghibu” 

 

Figura 1. Valoarea cheltuielilor, mln MDL 

 
Sursa: liceul „Onisifor Ghibu” 

Figura 2. Cheltuieli per elev în 2016, MDL 

 
Sursa: ME, BNS,MF, liceul „Onisifor Ghibu” 



 

La liceul teoretic „Onisifor Ghibu” în 2014/2015 au 

învățat 1061 elevi, în 2015/2016 au studiat 1214 elevi, 

iar în 2016/2017 - 1232 elevi. Numărul de elevi este mai 

mare comparativ cu numărul mediu de elevi per școală 

atât în municipiu, cât și la nivel de țară (vezi Figura 4). În 

anul școlar 2016/2017, în medie la o școală din 

municipiul Chișinău studiau 558 de elevi, iar la nivel de 

țară la o instituție școlară au revenit 258 de elevi. 

 

În 2016/2017 la liceul „Onisifor Ghibu” activau 110 

profesori, ceea ce reprezintă un număr mai mare 

comparativ cu anii precedenți: în 2014/2015 la 

instituție au lucrat 98 cadre didactice, iar în 

2015/2016 au predat 101 pedagogi. În 2016/2017  

unui cadru didactic îi reveneau 11,2 elevi, în 

comparație cu 12 elevi în 2015/2016 și 10,8 elevi în 

2014/2015. Astfel, în 2016/2017 numărul de elevi ce 

revine unui cadru didactic la liceul „Onisifor Ghibu”  a fost mai mic decât valoarea medie a indicatorului 

înregistrat în municipiul Chișinău și la nivel de țară (vezi Figura 5). În 2016/2017 la instituțiile școlare din 

municipiul Chișinău în mediu la un profesor reveneau 13 elevi. În același an școlar, la nivel de țară s-a atestat 

un raport de un cadru didactic la 11,5 elevi. 

 

În 2016/2017 la liceul teoretic „Onisifor Ghibu” nota 

medie la examenele de bacalaureat a fost 7,01, iar 

rata de promovare a constitut 87,5. În 2016/2017 

rezultatele examenelor de bacalaureat atestate la 

liceu au fost mai bune comparativ cele înregistrate 

la nivel de țară (vezi Tabelul 1). La nivel de țară nota 

medie la bacalaureat a fost 6, iar rata de promovare a fost 73,15%. 

 

Figura 4. Numărul de elevi ce revin la o școală 

 
Sursa: BNS, liceul „Onisifor Ghibu” 

Tabelul 1. Rezultatele examenelor de bacalaureat, 
2016/2017 

 Nota medie Rata de promovare 

Liceul teoretic  
„Onisifor Ghibu” 7,01 87,5 

Media pe țară 6 73,15 

Sursa: liceul „Onisifor Ghibu”, ME 
 

Figura 5. Numărul de elevi ce revine unui cadru 
didactic

 
Sursa: BNS, liceul „Onisifor Ghibu” 


