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GRADINITA  CU PROGRAM NORMAL EDUSTAR   

Situație justificativă privind utilizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de 
învățământ particular și confesional acreditat 

             
 

- lei - 

 

Nr. 
crt. 

Luna 
Tip de 

unitate de 

învățământ 

Nr. efectiv de 
elevi/preșcolari 

Standard de cost aprobat 
potrivit legii pentru: 

Sume calculate (nr. efectiv 
elevi x cost standard) 

pentru: 

Sume primite de la bugetul 
local pentru finanțarea: 

Sume rămase neutilizate 
de restituit din finanțarea: 

 

cheltuieli cu 
salariile, 
sporurile, 

indemnizațiile 

și alte 
drepturi 

salariale în 
bani, stabilite 

prin lege, 
precum și 

contribuțiile 
aferente 
acestora 

cheltuieli cu 
pregătirea 

profesională, 
cheltuieli cu 
evaluarea 
periodică a 

elevilor, 

precum și 
cheltuielile 

prevăzute la 
articolul 
bugetar 

"bunuri și 
servicii" 

cheltuieli cu 
salariile, 
sporurile, 

indemnizațiile 

și alte 
drepturi 

salariale în 
bani, stabilite 

prin lege, 
precum și 

contribuțiile 
aferente 
acestora 

cheltuieli cu 
pregătirea 

profesională, 
cheltuieli cu 
evaluarea 
periodică a 

elevilor, 

precum și 
cheltuielile 

prevăzute la 
articolul 
bugetar 

"bunuri și 
servicii" 

cheltuielilor 
cu salariile, 
sporurile, 

indemnizațiile 

și alte 
drepturi 

salariale în 
bani, stabilite 

prin lege, 
precum și a 

contribuțiilor 
aferente 
acestora 

cheltuielilor 
cu 

pregătirea 
profesională, 

a 
cheltuielilor 

cu evaluarea 
periodică a 

elevilor, 
precum și a 
cheltuielilor 
prevăzute la 

articolul 
bugetar 

"bunuri și 
servicii" 

cheltuielilor 
cu salariile, 
sporurile, 

indemnizațiile 

și alte 
drepturi 

salariale în 
bani, stabilite 

prin lege, 
precum și a 

contribuțiilor 
aferente 
acestora 

cheltuielilor 
cu 

pregătirea 
profesională, 

a 
cheltuielilor 

cu evaluarea 
periodică a 

elevilor, 
precum și a 
cheltuielilor 
prevăzute la 

articolul 
bugetar 

"bunuri și 
servicii" 

 
0 1 2 3 4 5 6 = 3 * 4 7 = 3 * 5 8 9 10 = 8 - 6 11 = 9 - 7 

             
        Director, …. 
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