RAPORT FINANCIAR CONTABIL PENTRU
Semestrul 1 2020 – 2021

În perioada septembrie 2020 – ianuarie 2021, unitatea şcolară a beneficiat de
fonduri alocate
prin: bugetul de stat, bugetul local, venituri propii, donaţii şi
sponsorizări.
Finanțarea alocată și utilizată în semestrul 1 al anului şcolar 2020 – 2021
a fost în valoare de
2.593.414 lei
Din care:
Bugetul de stat ( cu finanțare prin ISJ Cluj)
2.072.965 lei
Sumă care se compune din:
1.807.494 lei cheltuieli de personal;
195.180 lei drepturi salariale conform Legii 85;
1.590 lei pentru programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”;
44.718 lei transport gratuit elevi a conform HG 435 / 2020
23.983 lei fond persoane cu handicap neâncadrate.
Bugetul local (finanțare prin Primăria Mun. Cluj – Napoca) în valoare de
520.449 lei
Sumă care se compune din:
172.567 lei reprezintă bursele elevilor;
17.530 lei ajutoare financiare pentru elevii cu cerințe speciale;
330.532 lei cheltuieli materiale după cum urmează: furnituri de birou, materiale de
curățenie, încălzire și energie electrică , cheltuieli cu transportul cadrelor didactice, cheltuieli
cu telefoanele și internetul , cheltuieli cu materialele de întreținere, prestări sevicii , reparaţii
curente, obiecte de inventar, cheltuieli de deplasare, obiecte de inventar , formarea cadrelor
didactice și alte cheltuieli materiale.
Reparaţii curente pentru întreținere clădirii în sumă de 120.195 lei.
S-au achiziționat obiecte de inventar pentru dotarea unității școlare, dupa cum urmează:
- tablete grafice 6 buc în valoare totală de 2.999 lei;
- camere web 18 buc, în valoare de 4.755 lei;
- camere web 5 buc, 1.507 lei;
- dozatoare sapun 6 buc, 850 lei.;
- panouri protecție 60 buc 12.000 lei ;
- tablete elevi, 30 buc 35.700 lei;
- laptopuri, 7 buc în valoare de 17.485 lei;
Total obiecte de inventar achiziționate
75.296 lei
-

Achiziții de cărţi pentru biblioteca şcolară în valoare de
Cheltuieli pentru formarea personalului
Laptopuri pentru elevi Proiect ROSE 26 buc
Alte sponsorizare în bani şi produse

43.566 lei;

3.700 lei.
3.920 lei.
1.600 lei.

Facilităţile de care au beneficiat elevii unităţii noastre şcolare au fost:
Burse şcolare

- de merit 311 elevi ;
- de studiu 5 elevi;
- de ajutor social 120 elevi ( burse orfani, burse medicale, burse
mediu rural și burse venit mic ).
La sfârşitul semestrului 1 al anului şcolar 2020 - 2021, unitatea şcolară
nu a rămas cu datorii la furnizori sau la bugetele de stat şi de asigurări sociale.
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