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RAPORT
privind execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli
in anul universitar 2005/2006

Referinţe
În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin (9) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin
compartimentele de specialitate a întocmit in anul universitar 2005/2006 situaţiile financiare
conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
Situaţiile financiare întocmite se compun din bilanţ, contul de execuţie bugetară şi anexe,
fiind destinate să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de instituţia noastră în anul universitar 2005/2006 şi
să confirme că aceasta îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Conform datelor reflectate în evidenţa contabilă, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
la data de 31.08.2006 se prezintă astfel:

Realizarea veniturilor
În anul universitar 2005/2006 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a înregistrat venituri
totale la nivelul încasărilor realizate în sumă totală de 71.911.986 lei.
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Pe surse de provenienţă, încasările realizate se prezintă astfel:
• Sold la începutul anului universitar
• Venituri proprii pentru activitatea de bază – total

6.417.072 lei
49.245.465 lei

Din care:
- sume primite de la M.E.C. drept finanţare de bază

22.723.277 lei

- venituri din taxe de şcolarizare şi taxe administrative

26.355.181 lei

- alte venituri (sponsorizări, donatii, etc.)
• Venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică
• Alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie specială - total

167.007 lei
1.629.044 lei
12.527.194 lei

Din care:
- reparaţii capitale

1.410.000 lei

- subvenţii pentru cămine şi cantine studenţeşti

1.665.666 lei

- consolidări, reabilitări spaţii de învăţământ, camine si cantine

4.750.000 lei

- burse

2.875.418 lei

- subvenţii transport studenţi
- alocaţii pentru obiective de investiţii

177.770 lei
1.376.000 lei

- subvenţii individuale de sprijin pentru cazare

265.851 lei

- sprijin financiar pentru achiziţii calculatoare

6.489 lei

• Veniturile activităţilor autofinanţate (editură, internet, DCPT)
• Veniturile proprii ale căminelor şi cantinelor
* Venituri din fonduri externe (Leonardo, Phare, etc.)

222.545 lei
1.796.814 lei
73.852 lei

Conform datelor din evidenta contabila, instituţia noastră înregistra venituri neîncasate de
2.817.097 lei, din care:
2.422.699 lei, reprezentand taxe de scolarizare, scadente si neincasate
318.318 lei, reprezentand cota de 20% din taxele de scolarizare incasate de F.U.A.M.
Sibiu ce revine universitatii noastre conform Protocolului nr. 973/1999
76.080 lei, reprezentand c/val. lucrari de descarcare arheologica executate pentru
Primaria Sibiu

Realizarea cheltuielilor
În perioada analizata, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a înregistrat cheltuieli la
nivelul plăţilor efectuate în sumă totală de 58.433.457 lei.
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În structura funcţională, execuţia cheltuielilor se prezintă astfel:
• Cheltuieli pentru activitatea de bază

47.692.837 lei

• Cheltuieli pentru activitatea de cercetare

1.573.258 lei

ştiinţifică
• Cheltuieli din alocaţii bugetare cu destinaţie

7.432.021 lei

specială - total
Din care:
- pentru reparaţii capitale

314.927 lei

- din subvenţii pentru cămine şi cantine

1.325.838 lei

- pentru consolidări, reabilitări, spaţii de

2.044.809 lei

învăţământ, camine si cantine
- pentru burse

2.851.031 lei

- pentru subvenţii transport studenţi

244.399 lei

- pentru obiective de investiţii

376.571 lei

- subvenţia individuală de sprijin pentru cazare

267.957 lei

- pentru achiziţia de calculatoare
• Cheltuielile

activităţilor

6.489 lei
autofinanţate

183.121 lei

(editură, internet, DCPT)
• Cheltuielile

pentru

cămin

şi

cantine

1.517.006 lei

studenţeşti
• Cheltuieli din fonduri externe

35.214 lei

În structura economică, execuţia cheltuielilor se prezintă astfel:
• Cheltuieli de personal - total

42.201.447 lei

Din care
- salarii
- contribuţii pentru asigurările sociale de stat
- contribuţii pentru asigurările de şomaj
- contributii pentru asigurarile de sanatate
- contribuţii pentru asigurările de accidente de

33.424.713 lei
4.662.811 lei
858.320 lei
2.263.392 lei
159.122 lei

muncă şi boli profesionale
- deplasări (diurna)

151.637 lei

- tichete de masă

681.452 lei
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• Cheltuieli materiale şi servicii - total

7.967.289 lei

Din care:
- pentru transport studenţi, drepturi pe perioada

593.567 lei

practicii
- alimente pentru cantinele studenţeşti

298.010 lei

- cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie

3.134.670 lei

- materiale şi prestări de servicii

559.920 lei

- obiecte de inventar

596.367 lei

- deplasari (transport, cazare)

369.136 lei

- reparaţii curente

301.193 lei

- reparaţii capitale

481.889 lei

- cărţi şi publicaţii

232.758 lei

- alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale

1.399.779 lei

• Cheltuieli pentru burse

2.977.385 lei

• Cheltuieli

cu

investiţiile

(obiective

de

investiţii, consolidări, reabilitări, dotări)

5.287.336 lei

Rezultatul execuţiei bugetare
În conformitate cu prevederile art. 59 alin (1) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002,
rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte cu diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate.
În acest context, la data de 31.08.2006, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a înregistrat
un excedent bugetar de 13.478.529 lei, a carui structura pe surse de provenienta se prezinta astfel:
• Activitatea de bază
• Activitatea de cercetare
• Alocaţii bugetare cu destinaţie specială

6.945.442 lei
257.616 lei
6.127.428 lei

Din care:
- reparatii capitale
- subventii camine cantine
- dotari si alte investitii
- burse
- alocaţii pentru investiţii

1.229.850 lei
527.376 lei
2.775.191 lei
473.498 lei
1.056.156 lei

- sprijin individual pentru încălzire

65.357 lei

• Activităţile autofinanţate

51.204 lei

• Cămine şi cantine
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191.736 lei

Excedentul bugetar înregistrat coroborat cu volumul creanţelor din taxe de şcolarizare
rămase de încasat la sfârşitul anului sunt premisele rezonabile ale asigurării continuităţii activităţii
în instituţia noastră în anul 2006.

Sibiu, 25.09.2006

Director General Administrativ
Ec. Moţoc Vasile
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Director Financiar Contabil
Ec. Cristina Puia

