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PROIECTUL 
 BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  

PE ANUL 2020 
 
 

                    Bugetul anului 2020 este construit pe o structură similară cu cea a anului 

2019 având în vedere necesitatea asigurării comparabilității și continuității.  

 

                    Au fost luate ca date de baza prevederile anului 2019 și preliminatul 

executiei bugetare, bazat pe rezultatele cunoscute pe primele trei trimestre ale anului. 

                    A fost de asemenea luata in calcul cresterea semnificativa a cotizatiei 

anuale a membrilor Asociatiei, respectiv a contributiei de baza a sustinatorilor, membri 

ai Ordinului Masonic potrivit punctelor de pe Ordinea de zi a prezentului Convent. 

 

                    Astfel VENITURILE bugetate pentru anul 2020 inregistreaza o crestere 

semnificativa de cca. 74,67 % avand in vedere :  

 

➢ Cresterea nivelului anual al cotizatiei, respectiv al contribuției de baza 

individuale de la 15 la 60 lei pe luna. 

➢ Mentinerea nivelului contributiilor la fondurile speciale ale MLNR, respectiv 

Fondul PROVITA, Fondul bursier VIITORUL ROMANIEI si Fondul 

Obiectivului socio-cultural (pentru cei nou initiati, iesiti din adormire sau 

regularizati). 

➢ Scaderea usoara a efectivelor nete de platitori ai cotizatiei / contributiei de baza 

ca urmare a majorarii acesteia si instituirii posibilitatii de exceptare de la aceasta 

majorare a unui numar de contribuabili cu venituri mici. 

 

http://www.mlnr.ro/


 

                   

                    În dimensionarea volumului CHELTUIELILOR se prevede o scadere 

per total de cca. 2,53 % ca urmare a eforturilor de reducere a cheltuielilor materiale si 

a celor cu serviciile. Singurele majorari previzionate ca posibile sunt cele legate de 

cresterea unor solicitari de ajutoare in Progamul PROVITA. 

 

 

                      Pentru anul 2020 se prevede realizarea unui excedent de 5,554,750 

lei. din care 4.719.750 lei din activitatea curenta si 835.000 in fondurile PROVITA, 

VIITORUL ROMANIEI si cel pentru Obiectivul socio-cultural.   

 

                       Este de evidentiat faptul ca excedentul pe activitatea curenta creat 

in principal prin majorarea cotizatiei, respectiv contributiei anuale de baza, 

aprobata de prezentul Convent va permite continuarea cu lejeritate a activitatii 

MLNR cu includerea noilor activitati si obiective de dezvoltare cuprinse in 

Programul MASONERIA ROMANA PENTRU ROMANIA, sprijinirea mai 

substantiala a constructiei si amenajarii de Temple in teritoriu si, foarte 

important, consolidarea situatiei financiare in perspectiva asigurarii finantarii 

avute in vedere pentru finalizarea Obiectivului socio-cultural, la termenele 

preconizate. 
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SPECIFICAȚIA Prevederi 2019 Propuneri 2020         % 
Venituri din cotizații, ințieri, 

sporuri, Patente 
      5.952.500    10.397.000    + 74,66 

Venituri din contribuții bănești        1.381.500     1.155.000     - 16,40 
Venituri din sponsorizări          200.000        250.000     + 25,00 
Venituri din dobânzi            75.000         67.000  
Venituri din dividende            35.000         36.750     +  5,00 
Venituri din diferențe de curs 

valutar 
                 

Alte venituri din activitățile fără 

scop patrimonial 
   

TOTAL VENITURI      7.644.000     11.905.750    + 55,75 

Cheltuieli materiale      1.415.000      1.311.000    -   7,35 
Cheltuieli cu lucrările și serviciile 

executate de terți 
       210.000         200.000       -   4,76 

Cheltuieli cu alte servicii 

executate de terți 
     1.500.000      1.400.000    -   6,67 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 

vărsăminte asimilate 
         25.000          25.000  

Cheltuieli cu personalul      1.665.500     1.665.500  
Alte cheltuieli de exploatare      1.650.000     1.700.000    +  3.03 
Cheltuieli cu provizioanele și 

amortizările 
          50.000          50.000  

Cheltuieli cu diferențele de curs 

valutar 
   

TOTAL CHELTUIELI       6.515.500      6.351.000    -  2,53 
EXCEDENT       1.129.000      5.554.750    



 

 

 

 

 

 
 


