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un proces ce se desfăşoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice. 

Procedura operaţională Descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai 
multor componente structurale, putând fi astfel elaborată de către unul, sau, prin colaborare, de mai multe 
componente structurale. Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de 
lucru stabilite si a regulilor de aplicat în vederea realizării unei activităţi, a atribuţiilor şi sarcinilor de 
serviciu. 
Abrevieri  

CDSI Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională 
PO Procedura operaţională  
PS Procedura de sistem 
RU Resurse umane 
USDC Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 

 
7. Descrierea procedurii 

USDC dispune de fonduri de mijloace financiare bugetare şi mijloace financiare proprii.  
- Finanţarea din bugetul de stat, se asigură de către USDC pentru serviciile educaţionale prestate, 

conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate.  
- Planul (Comanda de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, o constituie volumul alocaţiilor 

aprobate în anul precedent, ajustat la implicaţiile financiare în conformitate cu politicile aprobate de 
Fondator. 

- Mijloacele financiare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru serviciile educaţionale se 
gestionează de Fondator prin cont separat deschis în Trezoreria de Stat pentru fiecare nivel de învăţământ. 
Relaţiile dintre Fondator şi USDC se reglementează de legislaţie, precum şi de contractul încheiat, în care 
sînt stipulate obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, de alocare a mijloacelor financiare pentru serviciile 
educaţionale acordate.  

- Mijloacele respective se transferă lunar la contul bancar al Instituţiei de către Fondator.  
- Economistul USDC prezintă lunar Fondatorului Actele de îndeplinire a serviciilor educaţionale cu 

anexarea facturilor fiscale. 
- Devizul Instituţiei privind veniturile mijloacelor financiare proprii se elaborează anual, în baza surselor 

prognozate de venituri  provenite din taxele de studii, taxele de cazare, cursurile de formare continuă, 
dobînzile de la depozitele bancare ale mijloacelor financiare disponibile, donaţii şi sponsorizări, contracte de 
arendă şi de locaţiune. 

- Devizul de venituri se elaborează la început de an financiar, se aprobă de Senat şi CDSI. 
- Mijloacele financiare  proprii sunt gestionate  prin contul de decontare deschis la BC 

„Moldindconbank” SA, filiala Telecentru. 
- Valorificarea fondurilor de mijloace financiare se execută conform legislaţiei. 

 


