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Situație financiară2021 
Cont BCR (cotizații) 

 
VENITURI 

NR. 
CRT. 

EXPLICAŢIA TOTAL AN OBSERVAȚII 

1.  Cotizații 2.646.733,00 96,91% 
2. Dobândă / cupon titluri de stat 84.525,00 3,09% 
3. Încasare depozit bancă / titluri de stat 954.323,07  
4. Alte încasări 40.453,98  
TOTAL ÎNCASĂRI 3.726.035,05  

CHELTUIELI 
NR. 
CRT. 

EXPLICAŢIA TOTAL AN OBSERVAȚII 

1. Cotizații F.S.E. "Spiru Haret” 157.300,00 5,76% 
2. Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara 60.000,00 2,20% 
3. Convorbiri telefonice 17.048,12  
4. Deplasări  30.157,85  
5. Protocol, festivități  14.190,74  
6. Indemnizații / salarii personal propriu + contribuții B.S. 934.067,00 34,20% 
7. Tichete cadou membri + contribuții B.S. 872.365,00 31,94% 
8. Ajutoare sociale 355.700,00 13,02% 
9. Comision bancă/titluri de stat 3.151,87  
10. Investiție depozit bancă  500.000,00  
11. Investiție titluri de stat 522.403,15  
12. Cheltuieli materiale (total) 159.621,45 5,84% 

din care: 

Mijloace fixe 36.959,63  
Obiecte de inventar 7.177,89  
Utilități  21.349,20  
Alte cheltuieli materiale 93.263,17  

13. Alte plăți 27.438,00  

TOTAL PLĂŢI 3.653.443,18  
RECAPITULAŢIE 

NR. 
CRT. 

EXPLICAŢIA TOTAL AN OBSERVAȚII 

1. Sold la începutul perioadei 175.676,30  

din care: 
casă 2.064,38  
cont curent 173.611,92  

2.     Încasări  3.726.035,05  
3. Total 3.901.711,35  
4.  Plăți  3.653.443,18  
5.  Sold la sfârșitul  perioadei  248.268,17  

din care: 
Casă  1.481,67  
cont curent  246.786,50  

6. Depozite bancă / titluri de stat 2.625.501,59  
TOTAL GENERAL 2.873.769,76  
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EXPLICAȚII 

 
 
Încasări – Venituri 
Cotizații - Sume încasate de la membrii de sindicat: 0,75% din salariul brut; 
Dobânda - Încasarea cupoanelor pentru titlurile de stat achiziționate; 
Încasare depozit bancă - Încasarea unor depozite constituite temporar; 
Alte încasări - Viramente eronate ale unităților școlare; sume CASS pentru concedii medicale; 
  
Plăți - Cheltuieli 
Cotizații FSE "S. Haret” - 2,50 lei/membru/lunar ianuarie-octombrie; 2,70 lei/membru/lunar noiembrie-

decembrie;  
Cotizații C.N.S.L.R. - 1,00 lei/membru/lunar; 
Convorbiri telefonice - 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea lideri zonă), internet; 
Deplasări - Deplasări ale conducerii sindicatului județean (birou executiv) la ședințele grupelor 

sindicale și la ședințele federației/confederației sindicale naționale; deplasări ale 
liderilor de zonă/școli  la ședințele consiliului liderilor/local/comisiilor tehnice/echipe 
de lucru ale organizațiilor de zonă pentru pregătire dosare instanță; 

Protocol, festivități - Masa pentru participanții la ședințele biroului executiv, consiliului liderilor și pentru 
diferitele echipe de lucru (pregătire dosare instanță, observatori în diferite comisii), 
cafea, apă; 

Indemnizații / salarii + 
contribuții B.S. 

- Salarii pentru 2 lideri sindicali și 3 angajați cu contract individual de muncă;  
- Indemnizații pentru 3 colaboratori cu contract individual de muncă cu timp parțial; 
- Indemnizații pentru 12 lideri de zonă; 
- Indemnizații pentru cei 4 formatori din cadrul Centrului de Formare ”Magister”;  
- Tichete cadou acordate membrilor de sindicat (50 lei/persoană) pentru 8 martie și 5 
octombrie și Crăciun;  
- Contribuții la bugetul de stat;  

Ajutoare sociale - Ajutoare acordate membrilor de sindicat pentru: întreținerea sănătății membrului de 
sindicat sau a persoanelor aflate în întreținere, decesul membrului de sindicat sau al 
soțului/soției/copilului; 

Comision bancă - Comisioane plătite băncii pentru  conturile existente și operațiunile bancare 
efectuate; 

Investiție depozit 
bancă/titluri de stat 

- Investiții în certificate de depozit/cumpărarea unor titluri de stat cu dobânzi mai mari 
decât la contul curent; 

Mijloace fixe/ 
Obiecte de inventar 

- Server, înlocuit 2 telefoane mobile; 
- Înlocuit 4 telefoane mobile; 

Utilități - Energie electrică; 
Alte cheltuieli materiale 
 
 
Alte plăți 

- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), 
service aparatură (calculatoare, copiatoare), abonamente programe informatice 
salarii, corespondență/coletărie, redactare/tipărire broșuri/cărți/calendare/agende, 
reparații/revizii autoturism; 
- Restituiri viramente eronate la unități școlare. 

 
 

Președinte,      Contabil, 
Paul Rusu            Gabriela Cornea 
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