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PROIECTUL 
 BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  

PE ANUL 2023 
 
 

Bugetul anului 2023 este construit pe structura anilor anteriori având în vedere 
necesitatea asigurării comparabilității și continuității.  
 
Au fost luate ca date de bază prevederile anului 2022 și preliminatul execuției 
bugetare, bazat pe rezultatele cunoscute pe primele nouă luni ale anului, cu o 
extrapolare prudentă, date fiind incertitudinile legate de evoluția prețurilor pe piață în 
contextul inflației crescute și crizei economice globale. 
S-a luat de asemenea în calcul revenirea activității MLNR în parametri normali în 
anul 2022, aceasta presupune reluarea trendului modest de creștere a numărului de 
membri si simpatizanți ai Asociației în anul 2023. 
 
Astfel, VENITURILE bugetate pentru anul 2023 înregistrează o creștere moderată 
față de 2022, de cca. 8,55 % având in vedere :  
 

Ø Menținerea nivelului anual al cotizației, respectiv al contribuției de bază 
individuale. 

Ø Menținerea nivelului contribuțiilor la fondurile speciale ale MLNR, respectiv 
Fondul PROVITA, Fondul bursier VIITORUL ROMÂNIEI si Fondul 
Obiectivului socio-cultural (pentru cei nou inițiați, ieșiti din adormire sau 
regularizați). 

Ø Creșterea ușoară (5 - 7%) a efectivelor nete de plătitori ai cotizației/ 
contribuției de bază ca urmare a reluării ritmului de inițieri în parametri 
normali. 



 

Ø Creșterea previzibilă a volumului sponsorizărilor pentru Obiectivul socio-
cultural ca urmare a accelerării lucrărilor către faza de final. 

Ø Scăderea veniturilor din dobânzi ca urmare a diminuării către zero a 
depozitelor de fonduri investite între timp în construcția Obiectivului socio-
cultural. 

 
În dimensionarea volumului CHELTUIELILOR anului 2023 se prevede o 
creștere infimă, de 1,95%. Cifra totală propusă cuprinde o creștere 
semnificativă față de 2022 la capitolul “alte cheltuieli de exploatare”, capitol ce 
cuprinde cheltuielile pentru ajutoarele din programul PROVITA, programul 
bursier VIITORUL ROMANIEI, alte ajutoare si sponsorizări, însoțită de o 
scădere, la capitolul “cheltuieli cu alte servicii executate de terți”.Toate 
celelalte capitole de cheltuieli cuprind cifre egale cu anul precedent avându-se 
in vederere strângerea pe cât posibil a cheltuielilor în condițiile creșterii tuturor 
prețurilor pe piață. 

 
Pentru anul 2023 se prevede realizarea unui excedent de 5.289.500 lei (creștere 
18,47 %) din care 3.388.500 lei din activitatea curentă și 1.901.000 din fondurile 
PROVITA, VIITORUL ROMÂNIEI si cel pentru Obiectivul socio-cultural. 
 
             Este de evidențiat faptul ca excedentul pe activitatea curentă va permite 
atât continuarea activității MLNR cât și susținerea costurilor pentru finanțare a 
construcției Obiectivului socio-cultural în vederea finalizării acestuia în anul 
2023. 
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SPECIFICAȚIA Prevederi 2022 Propuneri 2023         % 
2023 / 2022 

Venituri din cotizații, ințieri, 
sporuri, Patente 

   9.368.000  10.041.000  107,20 

Venituri din contribuții bănești    1.347000    1.380.000  102,45 
Venituri din sponsorizări       100.000       600.000  600,00 
Venituri din dobânzi       350.000       100.000    35,00 
Venituri din dividende         20.000         20.000   100.00      
Venituri din diferențe de curs 
valutar 

   

Alte venituri din activitățile fără 
scop patrimonial 

   

TOTAL VENITURI  11.185.000 12.141.000    108.55 
Cheltuieli materiale    1.400.000  1.400.000    100,00  
Cheltuieli cu lucrările și serviciile 
executate de terți 

      140.000       140.000    100,00 

Cheltuieli cu alte servicii 
executate de terți 

   2.150.000  1.900.000     88,37 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe 
și vărsăminte asimilate 

        28.500      80.000    281.00   

Cheltuieli cu personalul   1.665.500  1.665.500    100,00 
Alte cheltuieli de exploatare   1.270.000  1.600.000    125,98 
Cheltuieli cu provizioanele și 
amortizările 

       66,000       66.000          - 

Cheltuieli cu diferențele de curs 
valutar 

   

TOTAL CHELTUIELI   6.720.000  6.851.500     101,95 
EXCEDENT   4.465.000  5.289.500     118,47 


