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RAPORT
privind execuţia preliminara a bugetului de venituri şi cheltuieli in anul universitar 2009/2010,
Conform datelor reflectate în evidenţa contabilă, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli in
anul universitar 2009 - 2010 se prezintă astfel:
Realizarea veniturilor
În anul universitar 2009/2010 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a înregistrat venituri
totale la nivelul încasărilor realizate în sumă totală de 139.470.749 lei.
Pe surse de provenienţă, încasările realizate se prezintă astfel:
• Sold la începutul anului universitar

17.872.343 lei

• Venituri proprii pentru activitatea de bază – total, din care:

85.998.227 lei

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

48.263.940 lei

- venituri din taxe de şcolarizare şi taxe administrative

37.432.250 lei

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

302.037 lei
2.703.657 lei
17.471.651 lei
0 lei

- subvenţii pentru cămine şi cantine studenţeşti

2.411.969 lei

- consolidări, reabilitări spaţii de învăţământ, camine si cantine

5.381.000 lei

- burse

5.708.119 lei

- subvenţii transport studenţi
- alocaţii pentru obiective de investiţii
- subvenţii individuale de sprijin pentru cazare
- sprijin financiar pentru achiziţii calculatoare
• Veniturile activităţilor autofinanţate (editură, internet, DCPT)
• Veniturile proprii ale căminelor şi cantinelor
• Venituri din fonduri externe nerambursabile (pre- si postaderare)

449.722 lei
3.520.000 lei
0 lei
841 lei
302.136 lei
3.484.921 lei
11.637.814 lei

Conform datelor din evidenta contabila, instituţia noastră înregistra venituri neîncasate de
10.584.913 lei, din care:
2.421.405 lei, reprezentand taxe de scolarizare, scadente si neincasate
187.533 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
166.065 lei, reprezentand c/val. facturi emise si neincasate pentru contractele de cercetare,
precum si tarife de cazare in caminele studentesti neincasate de la diverse persoane juridice
7.809.910 lei, reprezentand cereri de rambursare depuse si neincasate aferente proiectelor cu
finantare nerambursabila (postaderare)
Realizarea cheltuielilor
În perioada analizata, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a înregistrat cheltuieli la nivelul
plăţilor efectuate în sumă totală de 118.222.831 lei.
În structura funcţională, execuţia cheltuielilor se prezintă astfel:
• Cheltuieli pentru activitatea de bază

81.146.617 lei

• Cheltuieli pentru activitatea de cercetare

2.043.599 lei

ştiinţifică
• Cheltuieli din alocaţii bugetare cu destinaţie

14.853.870 lei

specială – total, din care:
- pentru reparaţii capitale

0 lei

- din subvenţii pentru cămine şi cantine

2.083.166 lei

- pentru consolidări, reabilitări, spaţii de

5.218.326 lei

învăţământ, camine si cantine
- pentru burse

5.035.927 lei

- pentru subvenţii transport studenţi

449.721 lei

- pentru obiective de investiţii

2.059.169 lei

- subvenţia individuală de sprijin pentru cazare
- pentru achiziţia de calculatoare
• Cheltuielile

activităţilor

6.720 lei
841 lei

autofinanţate

204.811 lei

(editură, internet, DCPT)
• Cheltuielile

pentru

cămin

şi

cantine

3.649.972 lei

• Cheltuieli din fonduri externe (pre- si

16.323.962 lei

studenţeşti
postaderare

În structura economică, execuţia cheltuielilor se prezintă astfel:
• Cheltuieli de personal – total, din care:

76.333.240 lei

- salarii

59.404.454 lei

- contribuţii pentru asigurările sociale de stat

12.058.310 lei

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

280.808 lei

- contributii pentru asigurarile de sanatate

3.012.867 lei

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale
- deplasări (diurna)

575.123 lei
67.584 lei

- tichete de masă

934.094 lei

• Cheltuieli cu bunuri şi servicii

12.292.738 lei

* Cheltuieli cu transportul studentilor

528.355 lei

• Cheltuieli pentru burse

6.300.105 lei

• Cheltuieli cu investiţiile (obiective de investiţii, consolidări, reabilitări,
dotări)
• Cheltuieli din fonduri externe (pre- si postaderare)

3.951.353 lei
18.817.040 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 20.09.2010, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va înregistra un
excedent bugetar previzionat de 21.247.918 lei, a carui structura pe surse de provenienta se prezinta
astfel:
• Activitatea de bază
13.461.930 lei
• Activitatea de cercetare
• Alocaţii bugetare cu destinaţie specială, din care:
- reparatii capitale

453.895 lei
5.032.089 lei
0 lei

- subventii camine cantine

330.800 lei

- dotari si alte investitii

586.593 lei

- burse

2.029.240 lei

- subventii pentru transport studenti
- alocaţii pentru investiţii
- sprijin individual pentru cazare

0 lei
2.085.456 lei
0 lei

• Activităţile autofinanţate

177.293 lei

• Venituri proprii cămine şi cantine

586.691 lei

• Fonduri externe nerambursabile (pre si postaderare)

1.536.020 lei
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