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RAPORTUL MARELUI TREZORIER 

PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ PE ANUL 2020 

 
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în baza 

rezultatelor preliminate în luna septembrie ale anului 2019, cu o previziune de 

creștere moderată a veniturilor și o abordare prudentă a cheltuielilor. Acesta a fost 

aprobat in Conventul din 02 noiembrie 2020. 

Urmare evenimentelor neobisnuite apărute in prima jumătate a anului și 

continuate în al doilea semestru, evenimente cu un impact semnificativ asupra 

activităților M.L.N.R. și implicit asupra condițiilor de execuție a bugetului, acesta a 

fost supus unei rectificări substanțiale, aprobata de A.G.A. din 10 octombrie 2020.  

 Vorbim în principal de pandemia care a impus starea de necesitate, respectiv 

starea de urgență, cu restricții severe asupra activităților normale, acestea diminuând 

considerabil baza de venituri pentru M.L.N.R. (incluzându-se aici scutirea – prin 

hotarâre a Consiliului Director – a tuturor membrilor si susținatorilor de plata pe trei 

luni a cotizației/contribuției lunare) dar si limitand nevoile de cheltuieli prevazute 

inițial.  

In al doilea rand, tulburările cauzate activității M.L.N.R. de contestarea 

ilegitimă a actelor constitutive si a Conducerii Asociației de către un grup de membri 

si susținători, care a atras după sine reducerea numărului de plătitori, ezitări la plata 

din partea membrilor, întârzieri în încasările curente precum și cheltuieli 

suplimentare pentru menținerea coeziunii si apărarea Organizației.  

 

http://www.mlnr.ro/


În condițiile date, în prezentul Raport asupra execuției bugetare pe anul 2020 

se prezintă rezultatele acesteia, raportate la Bugetul anual, așa cum a fost aprobat la 

rectificare. 

 

1. ACTIVITATEA  CURENTĂ 

 

În anul 2020 Marea Lojă Națională din România a realizat venituri de 

9.457.344 lei, cu 10% peste prevederi și cheltuieli în valoare de 4.562.086 lei, 

respectiv cu 8% sub nivelul prevăzut. Față de realizările anului precedent s-au 

înregistrat venituri mai mari cu 11,80% si cheltuieli mai mici cu 25%. 

Excedentul realizat de 4.895.258 lei, este mai mare decât cel bugetat cu 

34.50% și cu 105,70% mai mare decât cel al anului precedent. 

Execuția detaliată a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 se 

prezintă în anexă. 

În anul 2020 se inregistrează o creștere de 42% față de anul 2019 a veniturilor 

din cotizații, inițieri, sporuri și patente, creștere rezultată în primul rând ca urmare a 

creșterii cuantumului cotizației / contribuției lunare aplicată începănd cu 01.01.2020. 

Menționăm că această creștere a fost temperată cu cca. 25 – 30% de scutirea pe timp 

de trei luni, ca inlesnire acordată plătitorilor pe timpul pandemiei precum și de 

diminuarea numărului de membri ca urmare a tulburărilor menționate în preambul. 

Veniturile din alte contribuții bănești au fost realizate cu o scădere față de anul 

precedent de 60,70% ca urmare reducerii încasărilor prin nerealizarea unor activități 

anuale majore, respectiv întrunirea fizica a Conventului, Balurile M.L.N.R., Gala 

Premiilor, Conferințele ,,Viitorul României” etc..  

Veniturile din sponsorizări au fost cu 53,10% mai mici decât in anul 2019 ca 

urmare a scăderii generale a activității precum si a îndreptării eforturilor materiale ale 

Fraților către acțiuni ospitaliere de ajutorare pe timp de pandemie.  

Se înregistrează o creștere substantială, cu 299,60% a veniturilor din dobânzi 

față de anul precedent ca urmare a măsurii luate de Trezoreria M.L.N.R. de transfer 

al disponibilităților banesti de pe depozite bancare – ce oferă dobânzi din ce in ce mai 

scăzute – către un fond de investiții cu grad scăzut de risc, administrat de BRD – 

SOCIETE GENERALE, a cărui performanță pe parcursul anului 2020 a fost de cca. 

5,5% în medie. 

Volumul însumat al celorlalte categorii de venituri, respectiv dividende, 

diferențe de curs valutar și din alte activități fără scop patrimonial se menține în 

2020, ca și in anul precedent, relativ neimportant pentru economia de ansamblu a 

bugetului, respectiv 49.911 lei fată de 56.516 lei. La capitolul dividende a rămas 

nerealizată o sumă de 36.750 lei pe care S.C. ACCACIA S.R.L. nu a putut să o achite 

din lipsa de resurse, ca urmare a întreruperii activității comerciale pe timp de peste 

șase luni, ca urmare a pandemiei.   

 Cheltuielile anului 2020 înregistrează o scădere de 25% față de anul 2019 cu o 

realizare de 4.562.086 lei, cu 8% sub prevederea bugetară.  

 

 

 



 Analizand acest rezultat pe categorii de cheltuieli, se constată in continuare 

menținerea cheltuielilor care țin strict de administrarea si gestiunea activității curente, 

respectiv cele privind cheltuielile materiale, cheltuielile cu serviciile executate de 

terți și cele aferente costurilor de personal, sub nivelurile bugetate, economia 

însumând 215.422 lei.  

Se înregistrează de asemenea o economie la capitolul de cheltuieli cu alte 

servicii executate de terți de 43.983 lei, suma totală cheltuită reprezentând doar 45% 

din cheltuiala anului precedent, ca urmare a anulării evenimentelor – convent, baluri, 

Gala premiilor, Conferințele M.L.N.R., majoritatea acestora trecându-se on-line. De 

menționat că din suma totală cheltuită de 736.017 lei, un total de 269.546 lei au fost 

cheltuiți pentru apărarea intereselor si menținerea coeziunii Asociației in condițiile 

tulburărilor interne apărute in cursul anului – cheltuieli judiciare si notariale, audit 

KPMG. 

 La capitolul alte cheltuieli de exploatare, care includ cheltuielile cu Programul 

bursier, programul PROVITA, Premiile M.L.N.R. etc. s-a înregistrat o economie de 

176.833 lei ca urmare a scăderii volumului de ajutoare, in programul PROVITA. 

La restul categoriilor de cheltuieli bugetare, sumele cheltuite in anul 2020 se 

încadreaza in limitele prognozate, variațiile fiind nesemnificative. 

 Urmare evoluțiilor arătate, în special urmare rezultatelor înregistrate la 

capitolele de cheltuieli, în contul activității curente (excluzând Fondul PROVITA, 

Fondul VIITORUL ROMÂNIEI și Fondul Obiectivului socio-cultural), s-a 

înregistrat in 2020 un excedent de 3.521.299 lei, față de 131.468 lei în anul 2019.  

Inversarea in anul 2019 a tendinței de deficit din anii precedenti către excedent 

in activitatea curenta si consolidarea acestei tendințe in 2020 este fenomenul 

economic cel mai important pentru execuția bugetară, semnalând depășirea punctului 

de echilibru financiar între sursele de venituri si nevoile de cheltuieli, fenomen ce va 

continua si in anii imediat urmatori. Avem astfel certitudinea unei stabilități 

financiare solide, cel putin pe urmatorii cinci ani, precum si posibilitatea reală ca 

Asociația să se califice, din punct de vedere bancar, pentru a putea apela la 

împrumuturi, în caz de nevoie, pentru proiectele sale majore, in viitor. 

 

2. PROGRAMUL DE SĂNĂTATE “PRO VITA” 

 

În cursul anului 2020 au fost întocmite 5 dosare de ajutor pentru situații de 

sănătate grave / urgențe ce nu se puteau rezolva în țară sau cu ajutorul CNAS. 

Volumul total de fonduri alocate a fost de 433.895 lei (față de 208.538 lei in 2019). 

Este îmbucuratoare scaderea  numarului de cereri de ajutor PROVITA care semnifica 

faptul ca mai puțini Frati ai noștri s-au aflat in situații grave de sănătate care să 

necesite ajutor, fața de anii precedenti. De asemenea, numarul mic de dosare de 

ajutor PROVITA se explică și prin restricțiile de călătorie impuse de pandemie și ca 

in cateva cazuri, solicitanții au putut fi îndrumați pentru rezolvarea situațiilor lor de 

sănătate către rețeaua medicală internă, printr-o buna colaborare cu Marele Medic, 

Medicii Zonali si Fratii medici din Obedienta.   

Volumul încasărilor la fondul “PROVITA” în cursul anului 2020 a fost de 

980.225 lei (cu 3,35 % peste anul precedent), iar soldul contului, inclusiv depozitele 



la 31.12.2020 era de 8.723.758 lei, asigurând cu lejeritate fondurile necesare 

viabilițatii si continuării programului. 

            

3. PROGRAMUL BURSIER ,,VIITORUL ROMÂNIEI” 

 

Odată cu începutul anului universitar 2020–2021 s-au acordat 8 burse noi față 

de cele 63 din anul precedent, iar un număr de 17 burse au încetat în urma cursului 

firesc al încheierii studiilor. Numărul bursierilor la finele anului 2020 era de 50. 

Totalul cheltuielilor aferente programului în anul 2020 a fost de 523.570 lei. 

Volumul incasarilor la fondul bursier “VIITORUL ROMÂNIEI” în cursul 

anului 2020 a fost de 456.656 lei, iar soldul contului, inclusiv depozite la 31.12.2020 

era de 1.056.772 lei. Precizăm ca este primul an de la înființarea programului bursier, 

în anul 2011, când cheltuielile depășesc încasările acestui fond, deficitul fiind 

acoperit din acumularea anilor precedenți. Cu toate acestea, in baza soldului 

acumulat, avem certitudinea funcționării programului fără probleme, cel puțin pentru 

urmatorii cinci ani. 

 

4. CONTUL “TEMPLU”  

 

În timpul anului 2020 s-au înregistrat încasăsari de 894.513 lei reprezentând 

contributii ale celor nou inițiați, reactivați sau regularizați, conform Hotararii 

Conventului din 14 aprilie 2018 plus 130.000 sponsorizări la acest Fond.  

Totalul plăților pentru investiția obiectivului socio-cultural in 2020 este de 

3.672.500 lei rezultând un sold la sfârșitul anului de 1.384.103 lei. 

Acest sold, adăugat excedentului din activitatea curentă aferent anului 2020, 

ținând seama de ritmul actual al lucrărilor si plăților, ne asigură resursele necesare 

pentru continuarea investițiilor până la finalizarea lucrărilor exterioare, conform 

planului inițial al obiectivului, la 31.10.2021. 

Precizam ca la data de 31.12.2020 volumul total al investiției efective în 

Obiectivul socio-cultural al M.L.N.R. era de 16.293.335 lei. 

 

5. FONDUL UMANITAR-OSPITALIER 

 

În anul 2020 s-au achitat din acest fond sume totalizând 91.990 lei, constând în 

indemnizații lunare pentru seniori, văduve și copii de Masoni aflați în dificultate, 

precum și pentru câteva cazuri punctuale de ajutor umanitar. Aceste sume s-au 

achitat, ca și în anii trecuti, din fondurile aferente activității curente întrucat fondul în 

discuție este epuizat de peste sase ani și, în lipsa unor contribuții sau sponsorizări 

destinate ajutoarelor umanitare și caritabile, acesta nu a mai fost alimentat, exceptand  

unele mici contributii, insuficiente fata de nevoi. 

 

* 

          *       * 

 

Facem precizarea  că excedentul bugetar 4.895.258 lei realizat în anul 2020 se 

regășește în cea mai mare parte in fondul de investitii SONFONIA, administrat de 



BRD – SOCIETE GENERALE, ca fonduri de rezervă ale programelor “PROVITA” 

și “VIITORUL ROMÂNIEI”, precum și pentru realizarea  obiectivului socio-cultural 

al M.L.N.R. Fondul respectiv a fost ales pentru gestionarea si fructificarea 

lichiditatilor de trezorerie, fiind constituit în cea mai mare parte pe titluri de Stat si 

oferind cel mai scazut grad de risc și cea mai bună cotă de remunerare pe piața în 

momentul de față. Lichiditățile bănesti investite in acest fond sunt evidențiate separat 

pe cele patru conturi – cont curent, PROVITA, VIITORUL ROMÂNIEI si Templu, 

iar sumele rezultate din fructificare sunt distribuite riguros conturilor respective. 

 

 

 

 

 

MARE TREZORIER 

 

ALEXANDRU PUȘCARCIUC 

                                                                     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        E X E C U Ț I A 

           BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 
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MARE TREZORIER 

 

ALEXANDRU PUȘCARCIUC 

SPECIFICAȚIA 

P R E V E D E R I 

conform rectificare 

10.10.2020 

R E A L I Z A T % 

Venituri din cotizații, 

intițieri, sporuri, patente 
8.100.000 7.822.292 96,57 

Venituri din contribuții 

bănesti  
312.500 938.143 300,07 

Venituri din sponsorizari 3.000 166.000 553,34 

Venituri din dobânzi 150.000 480.998 320,70 

Venituri din dividende 36.750 - - 

Venituri din diferențe de 

curs valutar 
- 39.793 - 

Alte venituri din activitățile 

fără scop patrimonial - 10.118 - 

TOTAL VENITURI 8.602.250 9.457.344 110.00 

Cheltuieli materiale 906.500 815.448 90,00 

Cheltuieli cu lucrările și 

serviciile executate de terți 
158.750 35.061 22,10 

Cheltuieli cu alte servicii 

executate de terți 
780.000 736.017 94,36 

Cheltuieli cu alte impozite, 

taxe si vărsăminte asimilate 
25.000 22.014 88,10 

Cheltuieli cu personalul 1.665.500 1.665.124 100,00 

Alte cheltuieli de exploatare 1.375.500 1.198.667 87,20 

Cheltuieli cu provizioanele 

si amortizările 
50.000 65.023 130,50 

Cheltuieli cu diferențele de 

curs valutar si dobânzi 
- 24.732 - 

TOTAL CHELTUIELI 4.961.250 4.562.086 92,00 

EXCEDENT 3.641.000 4.895.258 134.50 


