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Cu sentimentul responsabilităţii pentru funcţia pe care mi-aţi încredinţat-o, am
onoarea de-a prezenta în faţa d-voastră raportul de activitate, privind gestionarea
veniturilor şi cheltuielilor Asociaţiei Gheorghe Şincai, asociaţie non-profit, cu
caracter apolitic şi non-guvernamental, cu scop cultural –academic, la 1.09.2013.
Activitatea Asociaţiei noastre a devenit mai intensă, datorită implicării
părinţilor, implicit a d-voastră, în rezolvarea obiectivelor propuse, care au dus la
creşterea performanţelor obţinute de elevii şi profesorii liceului nostru.
Pe lângă activităţile de organizare, realizare şi promovare de programe,
dezbateri, proiecte naţionale şi internaţionale, schimburi efectuate de elevi şi
profesori între diferite şcoli, promovarea liceului prin informarea comunităţii
asupra activităţilor specifice acestuia, susţinerea şi pregătirea participării elevilor la
olimpiade şi concursuri la nivel naţional şi internaţional, o deosebită atenţie a fost
acordată activităţilor destinate creşterii şi îmbunătăţirii bazei materiale, realizării
unor lucrări de reparaţii şi întreţinere, mai concret, celui mai necesar edificiu- sala
de sport.
În cea mai mare parte resursele financiare ale Asociaţiei sunt asigurate din
donaţiile, sponsorizările ( materiale, băneşti) ale părinţilor, dobânzi, devidente
rezultate din plasarea sumelor disponibile, redicţionare 2% .
Astfel, dacă la finele anului 2012, soldul contului existent, aflat la Banca
Transilvania, a fost de 7655.07 lei, pe parcursul anului 2013, până în prezent, au
avut loc următoarele tranzacţii :
 Credit: - perioada 1 ianuarie 2013-31 august 2013, în valoare de
29890.54 lei;
 Debit : perioada 1 ianuarie 2013-31 august 2013, în valoare de
22056,98 lei, din care:
- 1000 lei pentru scop umanitar;
- 4000 lei premierea elevilor olimpici şi a profesorilor îndrumători, la
sfârşitul anului şcolar 2012/2013;
- 139,38 lei cheltuieli pe servicii bancare/terţi;
- 14.557,60 lei pentru viramente spre S.C.COMPACT NOVA S.R.L.,
reprezentată de domnul Cazan Cornel, executantul tuturor lucrărilor la

sala de sport, în baza contractului din 2.03.2009, reparații curente și
igenizare;
- 2360 lei, protocol olompiada de limba engleză, examen titularizare a
cadrelor didactice pe țară.
 Sold final cont la 01.09.2013 – 7833.56lei.
Acest sold precum şi alte venituri a fost repartizat ca sursă de finanţare a
activităţilor asociaţiei pe anul școlar 2013-2014.
Menţionez că v-am prezentat situaţia gestionării financiare la această dată,
datorită faptului că s-a schimbat conducerea liceului.

Director Valeria Matiş
Director adj. Ioana Mihacea

