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INTRODUCERE
1. Importanţa temei. Scopul lucrării
Tema de cercetare aleasă a pornit de la necesitatea obiectivă, dar mai ales de la cea desprinsă din
activitatea practică şi anume că în special după anul 1989 odată cu transformările aduse de noul sistem
social politic instaurat în România, problematica persoanelor juridice fără scop patrimonial a reprezentat
o mai puţină preocupare. Abia după anii 2000 – când tot mai multe resurse financiare externe erau
alocate acestora – a determinat ca instituţiile abilitate (Parlamentul, Guvernul, Ministerul Finanţelor
Publice) să iniţieze o serie de acţiuni care să le confere acestora atât statutul juridic adaptat perioadei
actuale cât şi o armonizare din punct de vedere financiar contabil cu celelalte unităţi patrimoniale. S-a
lăsat astfel libera lor iniţiativă, iniţiativă care de multe ori s-a constatat că a fost foarte păguboasă pentru
fondatorii, membrii şi beneficiarii lor.
Utilizarea – ca şi temei legal - până în anul 2000 a legislaţiei elaborate în secolul XX deceniul 3
respectiv, a Legii nr. 21/1924 intitulată Legea Mârzescu, a constituit o frână în organizarea şi
dezvoltarea unităţilor fără scop patrimonial, datorită faptului că, pe de o parte organele judecătoreşti
erau foarte puţin familiarizate cu acest tip de organizare şi funcţionare, iar pe de altă parte activitatea
organelor Ministerului Finanţelor Publice – în centralizarea datelor, îndrumarea metodologică şi
raportarea rezultatelor activităţii acestora – era practic inexistentă.
Începând cu anul 1998, organele specializate ale Ministerului Finanţelor Publice solicitau
raportarea activităţii şi a rezultatelor acestor unităţi fără scop patrimonial, dar fără să fie cuprinse în
bilanţul centralizator al judeţului care se depunea la organul de sinteză specializat din cadrul acestuia –
MFP.
Despre îndrumarea metodologică şi de specialitate a desfăşurării activităţii acestora nici nu era
vorba – aceasta fiind lăsată pe seama Trezoreriei Statului Serviciul Buget, care avea şi sarcina
centralizării datelor cuprinse în dările de seamă ale acestor organizaţii nonprofit, care nu aveau nici
obligativitatea depunerii lor, decât la libera voinţă a acestora şi fără să fie incluse în datele centralizate
de către Serviciul Analiză şi Bilanţuri din cadrul DGFP - urilor Judeţene.
Vechimea relativ tânără a trezoreriei judeţene1, începând cu înfiinţarea primei trezorerii în ţară
începând cu anul 1993, iar în judeţul Timiş 1994 – 1 ianuarie, - precum şi experienţa mai puţin
dobândită de salariaţii Serviciului Buget din cadrul direcţiilor generale judeţene ale finanţelor publice se
rezuma practic în ceea ce priveşte îndrumarea metodologică a persoanelor juridice fără scop patrimonial
doar la centralizarea datelor depuse de cele câteva persoane juridice şi raportarea lor, ierarhic,
Ministerului Finanţelor Publice. Numărul acestor unităţi era foarte redus, resursele financiare proveneau
în majoritatea lor din donaţii şi sponsorizări, respectiv din contribuţiile fondatorilor, acţiunile iniţiate
neavând un impact social deosebit şi cu o strategie de funcţionare stabilită pe o perioadă mai lungă de
timp (3-5- ani).
Utilizarea unui plan de conturi avea mai mult o „adaptare la specificul activităţii acestora” – un
compromis practic între o contabilitate practicată de instituţiile publice (în partidă dublă, dar cu specific
bugetar) şi uneori utilizarea unor conturi din sistemul continental de contabilitate specific agenţilor
economici.
Personalul din compartimentul financiar contabil al organizaţiilor nonprofit, deşi poate pregătit
teoretic, cu greu făcea faţă aşaziselor „dispoziţii legale” cu privire la contabilitatea şi finanţarea
unităţilor fără scop patrimonial. La începuturile raportării datelor financiare, acestea raportau nivelul
total al veniturilor, nivelul total al cheltuielilor, eventualul excedent sau deficit, fără a prezenta în mod
sistematic componenţa atât din punct de vedere gestionar, cât şi financiar a datelor din conturile
contabile utilizate. Fondatorii unor asemenea organizaţii – în foarte multe cazuri nu aveau cunoştinţe
minime despre modul cum trebuiau organizate asemenea unităţi, din acest motiv multe şi-au încetat
Hotărârea Nr. 78 din 15 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea trezoreriei finanţelor publice, Emitent:
Guvernul României, Publicat în: M.O. nr. 30 din 28 februarie 1992, Data intrării în vigoare : 28 februarie 1992
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activitatea, sau chiar şi astăzi mai figurează în inventarul organelor judecătoreşti care îşi aşteaptă
referatele persoanele specializate (lichidatori) pentru a fi radiate – unele nefuncţionând niciodată.
Considerăm, fără a fi epuizată întreaga gamă de argumente concrete desprinse din activitatea
financiar contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial, că demersul ştiinţific iniţiat de a studia
gestiunea şi contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial este de actualitate şi cu toate că nu
îşi propune să rezolve toate problemele în legătură cu aceasta va reprezenta un sprijin concret pentru cei
care vor utiliza rezultatele prezentei cercetări.

2. Limitele cronologice ale cercetării
Lucrarea de faţă îşi propune să studieze gestiunea şi contabilitatea persoanelor juridice fără scop
patrimonial - organizaţii nonprofit – cu exemplificare concretă din România.
În demersul ştiinţific am avut în vedere şi cronologia datelor cu privire la elaborarea temeiurilor
legale referitoare la aceste organizaţii nonprofit în special după apariţia Ordonanţei2 Guvernului
numărul 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi a modificărilor şi actualizărilor
periodice ale acesteia, respectiv în cei 10 ani de existenţă a acestui temei legal.
Pentru studiul nostru am ales ca „limite cronologice” acţiunile desfăşurate chiar fără temei
juridic punctual – cu referire concretă la ONP - de către singura instituţie – Biserica Creştină – începând
cu secolul IV de la Arhiepiscopul Vasile Cel Mare – acţiuni social filantropice cunoscute în istorie sub
denumirea de Vasiliade.
Pornind de la aprecierea că de-a lungul istoriei şi în România au existat preocupări în ceea ce
priveşte organizarea şi funcţionarea organizaţiilor nonprofit, am apreciat că între aceste limite s-au creat
premisele unei organizării juridic - funcţional şi pe acest domeniu.
Am ales ca reper, punctul de plecare al filantropiei secolul IV, legându-l de Sfântul Vasile cel
Mare, deşi se pare că începutul filantropiei a fost cu 2000 de ani în urma şi este legat de sosirea la
Bethleem a celor trei magi de la răsărit, care au adus daruri preţioase Mântuitorului: aur, smirnă şi
tămâie. Referitor la activitatea filantropică Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Justinian Marina face
o delimitare clară a sensului cuvântului filantropie, precizând: „În toata istoria filantropiei creştine, nu
se cunoaşte o instituţie de binefacere care să poată sta alături de realizările Sfântului Vasile cel Mare,
Arhiepiscop în Cezareea Capadociei, acum o mie sase sute de ani. Acesta a ridicat, la marginea
oraşului său de reşedinţă, o adevărată cetate a carităţii creştine, care cuprindea azil pentru bătrâni,
spitale, leprozerie – prima instituţie de acest fel din istorie – case pentru primirea călătorilor, orfelinat
cu şcoală de meserii pentru copiii nimănui şi, în mijlocul acestora, «instituţia sfântă, care crea şi
ocrotea pe toate celelalte în numele lui Isus Hristos», o biserică. Tot ceea ce lumea creştină a izbutit să
înfăptuiască mai târziu în domeniul carităţii şi asistenţei sociale a avut ca punct de plecare şi model
desăvârşit de organizare opera filantropica a Marelui Vasile, mort în anul de la Hristos 379.“
Apreciem că odată cu intrarea României în Comunitatea Ţărilor Europene, temeiul juridic al
organizării şi funcţionării organizaţiei nonprofit răspunde în cea mai mare măsură exigenţelor impuse de
către Comunitate şi îşi va demonstra finalitatea alături de ţările componente ale acesteia, dar fără să se
neglijeze specificul naţional şi în acelaşi timp să utilizeze cât mai eficient resursele financiare puse la
dispoziţie de către această Comunitate.

3. Metoda cercetării
Lucrarea nu este o sinteza a unor studii care au tratat tema abordată, ci se doreşte să fie o lucrare
de complementaritate a acestora, punând la dispoziţia celor care vor utiliza rezultatele cercetării o
întregire a cunoştinţelor avute, poate chiar un nou mod de abordare în ceea ce priveşte strategia şi
mijloacele concrete de transpunere ale acesteia în domeniul gestiunii şi contabilităţii persoanelor
juridice fără scop patrimonial ca unităţi operative de completare a unor nevoi de natură socială
reprezentative ale ţării noastre.
Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O. 39 din 31
ianuarie 2000. Data intrării în vigoare : 30 aprilie 2000
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Am insistat pe elementele de noutate, fie ca e vorba de informaţii inedite, reformularea unor
concluzii anterioare, îndreptări sau puneri la punct. Am căutat să creăm un anumit echilibru între
capitole.
În prima parte a lucrării chiar dacă uneori vizează şi aspecte descriptive mai puţin edificatoare
pentru demersul ştiinţific le-am considerat ca fiind argumente şi informaţii de familiarizare pentru cei
care se apleacă asupra lucrării elaborate, netezindu-le într-un fel calea spre înţelegerea demersului
ştiinţific iniţiat.
Ultimele capitolele constituie, de fapt, corpul central al cercetării noastre, în care necesitatea
identificării de noi surse de finanţare, respectiv de participare în comun pentru realizarea unor scopuri
de dezvoltare economică şi socială, accesarea şi utilizarea cu eficienţă a fondurilor iniţiate de
Comunitatea Economică Europeană (CEE), dar şi a resurselor proprii ale unei eparhii din cadrul
Bisericii Ortodoxe Române într-o activitate productivă, reprezintă practic esenţa demersului ştiinţific
iniţiat.
Studiul de caz realizat pe activitatea unui atelier de producere a unor produse de natură
religioasă pentru serviciul ortodox, precum şi introducerea unei metode de calculaţie a costurilor acestor
bunuri, argumentează propunerile şi întregeşte concluziile şi propunerile cu privire la gestiunea şi
contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial.
Bibliografia cuprinde, în principiu, atât publicaţii de epocă precum şi lucrări ştiinţifice elaborate
pe domeniul de cercetare.
În anexa de la finalul lucrării se prezintă Convenţia de cesiune a drepturilor de autor asupra
prezentei cercetării teoretice şi practice referitoare la determinarea costului efectiv al produselor
realizate în cadrul atelierului de lumânări al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, parte
integrantă a prezentei teze de doctorat – ceea ce demonstrează actualitatea, aplicabilitatea şi
implementarea practică a acesteia.
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Cap. 1
PERSOANE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL –
ORGANIZAŢII NONPROFIT
1.1 Conceptul de organizaţie
Organizaţie este o noţiune de origine greacă „ergon” care înseamnă operă, lucrare. Punctul de
plecare în definirea organizaţiilor nonprofit trebuie să fie dat de definirea organizaţiei ca sistem social,
ca şi caracteristică structurală marcantă a societăţii moderne. În acest sens organizaţiile ne apar ca un
ansamblu de persoane care interacţionează sistematic, pe baza unor reguli concrete care să asigure
eficienţa activităţii comune de atingere a obiectivelor propuse3.
După unii autori4, „organizaţiile sunt produse sociale, prin care se urmăresc realizarea
obiectivelor propuse, deţin o structură formală, cu ajutorul cărora se vor desfăşura activităţile membrilor
lor”. Pentru a putea controla dacă aceste obiective au fost atinse, este necesar ca definirea organizaţiei să
se facă din punctul de vedere al intervenţiei organizaţionale orientate pe creşterea eficienţei organizaţiei,
care va fi dată de capacitatea acesteia de a-şi restructura orientările şi a-şi redefini sarcinile în faţa unui
mediu în continuă schimbare5 . În acest sens, organizaţiile trebuiesc definite din mai multe perspective.
Astfel ele vor putea fi abordate ca: structură, grup, politică, agent, cultură, sistem.
Ca structură, abordare sociologică ce are la bază teoria Weber-iană, organizaţia este o structură
socială capabilă de schimbare sau restructurare ca răspuns la modificările mediului, şi care funcţionează
pe baza unor funcţii.
Ca sistem deschis este o abordare ce ţine în mod special de cibernetică şi teoria informaţiei,
organizaţiile fiind considerate entităţi cu autoreglare care îşi menţin constante anumite caracteristici de
bază, prin intermediul unor cicluri de acţiune în care erorile sunt detectate şi corectate pe baza
competenţelor managerilor.
Ca grup, din perspectiva psihologiei sociale, organizaţiile sunt grupuri de persoane care
interacţionează în baza unor reguli sau norme şi care au o identitate colectivă. În prim plan stă
eficienţa organizaţională prin prisma următoarelor concepte: influenţă socială, comportament
de lider, conformitate, coeziune, climat.
Ca politică, atunci când relaţiile dintre grupuri iau forma unor jocuri de interese contradictorii cu
puteri asociate acestor interese, în vederea obţinerii controlului asupra resurselor, teritoriilor,
informaţiei, canalelor de comunicare se poate vorbi de organizaţie ca politică.
Ca agent, organizaţiile sunt ele însele instrumente ale societăţii prin care se realizează scopurile
sociale prin selectarea şi utilizarea celor mai potrivite mijloace de comunicare şi decizie utilizate de
managementul acestora.
Ca şi cultură, prin prisma abordărilor antropologice, organizaţiile pot fi descrise ca mici
societăţi umane, în care oamenii creează pentru ei înşişi şi împărtăşesc semnificaţii, simboluri, ritualuri
şi scheme cognitive.
O altă abordare a definirii noţiunii de organizaţie este cel specific domeniului juridic, acesta
pornind de la noţiunea de origine latină „instituţio” care însemna aşezământ, întemeiere, înfiinţare, dar
şi obicei, regulă de purtare, deprindere6.
Prin instituţie se înţelegea „trecerea unei colectivităţi umane de la starea de component al naturii,
de la acţiuni individuale, spontane la starea socială, la organizaţii create de o autoritate exterioară
intereselor individuale, dar recunoscută ca necesară pentru satisfacerea acestor interese”7.
Din punct de vedere juridic acestea trebuie să funcţioneze pe baza unui statut, să aibă reguli de
funcţionare stabilite prin acte normative, având rolul de a satisface anumite nevoi sociale. Această
definiţie omite acele caracteristici ale organizaţiilor care funcţionează informal, recunoscute în plan
juridic, şi care nu sunt obligate să deţină un act constitutiv sau să fie înregistrate juridic.

Cristea D. - Tratat de psihologie socială, Editura Pro Transilvania, Bucureşti, 2000, p. 279
Kieser A., Kubicek H., - Organisation, 3.Auflage, Schaffer-Poeschel Verlag, Berlin, 1992
5
Chirica S.,- Psihologie organizaţională-model de dignoză şi intervenţie, Casa de Editură şi Consultanţă Studiul Organizării,
Cluj Napoca, 1996, p. 32
6
Zamfir C, Vlăsceanu L. şi colab., - Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993, p. 30
7
Alexandru I., - Administraţia publică, teorii, realităţi, perspective, Editura Luminalex, 2001, p. 71
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Deoarece organizaţiile joacă un rol important în dezvoltarea societăţii fiind factori determinanţi
ai creşterii nivelului calităţii vieţii indivizilor, este necesar ca definirea acestora să se facă şi să ţină cont
de aspectul economic al acestora.
Organizaţiile sunt considerate ca fiind acele entităţi socio-tehnice (unităţi economice, instituţii
civile, instituţii guvernamentale, armată, şcoli, etc.) care efectuează activităţi sau procese de
transformare (prelucrări de materiale, asamblare de produse, servicii) în condiţii de mediu dinamic8.
După alţi autori9 - organizaţia reprezintă două sau mai multe persoane angajate într-un efort
pentru a produce bunuri şi servicii.
Din diversitatea abordărilor rezultă faptul că în ceea ce priveşte definirea organizaţiilor
complexitatea şi importanţa, dar mai ales rolul acestora în societatea umană îi obligă pe cei care se
apleacă asupra acestui domeniu să ia în considerare nu numai aspectul conceptual juridic şi funcţional,
dar şi finalitatea efectivă a activităţii acestora.

1.2 Definirea organizaţiilor nonprofit
Organizaţie Nonprofit (ONP) – persoană juridică fără scop patrimonial, definită potrivit
temeiurilor legale specifice fiecărei ţări, dar şi de către exegeţi ai domeniului, astfel încât acesteia să i se
atribuie definiţia, ca reprezentând, într-un sens restrâns, un grup de indivizi constituiţi sub o entitate
structurată cu drepturi şi obligaţii formale şi de fond prevăzute în actul juridic constitutiv, ce acţionează
pentru a atinge obiective proprii, independente sau complementare ale celorlalte sectoare
instituţionalizate şi care beneficiază în numele propriilor membri, dar şi a tuturor categoriilor de
persoane interesate din afara organizaţiei.
Puţini termeni de interes economic lasă atât de mult loc interpretărilor, speculaţiilor sau
discuţiilor. Ce sunt de fapt persoanele juridice fără scop patrimonial - organizaţii nonprofit şi prin ce se
deosebesc de organizaţiile celorlalte sectoare economice, respectiv cel public şi cel privat?
Dacă cercetăm etimologic noţiunea de „organizaţie nonprofit” prin prisma Dicţionarului
Explicativ al limbii române10, se constată că în ciuda faptului că importanţa lor creşte de la zi la zi,
organizaţiile nonprofit sunt departe de a fi definite foarte clar. Eticheta „nonprofit" este una negativă:
ea nu spune, ce sunt aceste organizaţii, ci din contră, ce nu sunt 11. Nesiguranţa în definirea sectorului
nonprofit se oglindeşte şi în încercările de a elabora un sistem general valabil prin care poate fi
delimitat de celelalte sectoare. Eterogenitatea cercetărilor din domeniu consideră adecvat să caute o
definiţie cât mai restrânsă şi operaţională a termenului de „organizaţie nonprofit". Nu trebuie însă
pierdut din vedere faptul că definiţiile nu folosesc decât unei înţelegeri subiective a conţinutului. Astfel
că definiţiile atribuite organizaţiei nonprofit (ONP) nu pot fi adevărate sau false, ci doar mai mult sau
mai puţin utile. În opinia lui Badelt Christoph12 este utilă crearea unui model de definire argumentată
de următoarele situaţii:
• Utilitatea definirii este dată de măsura în care oferă un răspuns la ipotezele puse;
• Definiţia se bazează pe caracteristicile observabile în mod direct;
• Definiţia evită caracteristici ce pot fi observate indirect;
• Definiţia trebuie să facă diferenţa între fenomenul studiat şi celelalte fenomene existente.
În încercarea de definire a ONP, de cele mai multe ori, au fost surprinse doar părţi ale acestui
sector vast, cum ar fi exemplul asociaţiilor sau serviciilor sociale13. Tocmai de aceea, nici până astăzi
nu a fost clarificată problema unei definiţii constituind şi pe viitor cea mai importantă sarcină a
cercetării nonprofit.
Astfel, în urma încercărilor de definire a sectorului nonprofit au apărut patru modele la baza
cărora regăsindu-se asemănările fundamentale şi pe care le vom detalia în cele ce urmează.

Stăncioiu I., Militaru Gh., - Management: elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureşti, 1998, p. 15
Ionescu Gh.Gh., Cazan E.,- Management, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005
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Lung H., - Nonprofit – Management: Fuhren, Verwalten, ISO 9000, Munchen, 1998, p. 52
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Stuttgart, 1997, p. 140
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1.2.1 Definiţia juridică a organizaţiilor nonprofit
Având în vedere că majoritatea ţărilor dispun de un cadru legislativ pentru organizaţiile
nonprofit componente ale celui de-al treilea sector al economiei (sectorul nonprofit), această
definiţie juridică este poate cel mai clar mod de definire14. Legislaţia fiecărei ţări stabileşte care sunt
acele caracteristici necesare pentru ca o organizaţie să fie considerată nonprofit.
Caracteristica acestei definiţii este încercarea de a identifica organizaţiile nonprofit după
legislaţia existentă din acest domeniu, în România elementul principal al definirii este dat de scopul
nepatrimonial al membrilor.
Astfel, prin ONP se înţelege o organizaţie care are statut juridic de drept privat fără scop
patrimonial, constituită din persoane fizice şi/sau persoane juridice care urmăresc desfăşurarea unor
activităţi de interes general sau în interesul colectivităţii locale ori, după caz, în interesul lor personal
nepatrimonial constituite sub forma asociaţiilor sau fundaţiilor – servicii sociale, organizaţii religioase
etc.
Dreptul de asociere este recunoscut în Constituţia României15, iar constituirea acestora se face
potrivit Ordonanţei Guvernului 26 din 31 ianuarie 2000, şi a Regulamentului aprobat prin Ordinul
ministrului Justiţiei nr. 954/C/26 aprilie 2000 completate prin cele ale Codului civil şi Codului de
procedură civilă16, şi cu modificările prin Legea nr. 246/2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din
25 iulie 2005.
În cazul definirii ONP trăsătura de bază a acestora se poate aplica doar condiţionat de legislaţia
respectivă a fiecărei ţări, nefiind aplicabilă la nivel internaţional datorită diferenţelor din cadrul
legislativ. Un bun exemplu în acest sens este dat de cazul SUA unde organizaţiile scutite de impozit
sunt considerate nonprofit. Aceste organizaţii neplătitoare de impozit sunt cuprinse în Internal Revenue
Code17 al Internal Revenue Service18 şi împărţite în 29 de categorii (nu vom insista în enumerarea şi
dezvoltarea acestora).
În Germania, organizaţiile nonprofit au ca şi caracteristică de bază lipsa urmăririi obiectivelor ce
vizează profitul, fiind definite ca şi un grup de persoane al cărui scop comun nu este unul de prestare a
unei activităţi economice. Această definiţie negativă are rolul de a delimita o asociaţie de o organizaţie
comercială, deoarece pentru acestea există prevederi statutare stricte19.
La baza constituirii organizaţiilor se găseşte principiul dreptului la liberă asociere asigurat de
legea fundamentală, mai exact articolul 9 din constituţia germană şi completată pe baza legii specifice a
Asociaţiilor şi Fundaţiilor din 5 august 1964. Noţiunile cele mai des utilizate pentru a desemna o
organizaţie nonprofit sunt: „Verein” - asociaţie/fundaţie/club, „Nicht-Gewinnorientierung” - neorientat
pe câştig, „Gemeinnutzige Organisation” - organizaţie de utilitate publică20.
Punctul vulnerabil al definiţiei juridice este inegalitatea problematicii la nivel internaţional. Se
poate întâmpla deci, ca aceeaşi organizaţie considerată nonprofit în SUA, să fie atribuită de exemplu
sectorului privat în Germania. De la această definiţie nu trebuie să se aştepte delimitarea unor anumite
tipologii instituţionale pentru organizaţiile nonprofit. Ele există într-o formă juridică care se poate regăsi
şi în sectorul privat, şi în cel de stat, cum este şi cazul SUA: societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe
acţiuni, fundaţii, etc. Datorită formei juridice care stă la baza asociaţiilor, a ONP, adică dacă au sau nu
personalitate juridică, acest fapt nefiind întâlnit în sectorul privat sau public ceea ce le delimitează clar
de acestea.

Zimmer A., Verein – Basiselement der Demokratie, eine Analyse aus der Dritte-Sektor Perspektive, Editura Leske
Budrich, Opladen, 1996, p. 15
15
Constitutie din 21 noiembrie 1991 (republicată), Emitent: Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003,
Art. 40 Dreptul de asociere (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de
asociere. (2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează impotriva pluralismului politic, a
principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independentei României sunt neconstituţionale. (3) Nu pot
face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei,
poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică. (4) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.
16
Alexandru I., - Administraţia publică, teorii, realităţi, perspective, Editura Luminalex, 2001, p. 283
17
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Zimmer A., Verein – Basiselement der Demokratie, eine Analyse aus der Dritte-Sektor Perspektive, Editura Leske
Budrich, Opladen, 1996, p. 15
20
Horak Ch., - Controlling în Nonprofit Organisationen: Erfolgsfaktoren und Instrumente, 2. Auflage, Der Deutsche
Universitats Verlag, Wiesbaden, 1995, p. 17
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Definiţia juridică pune la dispoziţie cele mai rigide criterii de delimitare. Atâta vreme cât există
legi care să definească acest lucru, este relativ uşor să hotărâm, dacă o organizaţie este sau nu este
nonprofit. Această delimitare are totuşi câteva dezavantaje21 :
• Dificultăţi în aplicaţie: reglementările legale sunt deseori foarte stufoase, neclare, dispun de
nenumărate prevederi, numesc o sumedenie de excepţii sau lasă loc la interpretări diferite.
Toate acestea împiedică aplicarea rapidă şi economică a criteriilor de definire a organizaţiilor
nonprofit.
• Transfer defectuos: Particularităţile legislative la nivel naţional împiedică comparaţia pe plan
internaţional a sectorului nonprofit. Excepţie face influenţa conceptului britanic „caritabil"
(„charitable”) asupra limbajului juridic din SUA, Canada, Irlanda şi Australia.
Concluzionăm aşadar că acest concept rigid de analiză a nonprofitului este aplicabil doar la
nivel individual şi nu e adecvat comparaţiei organizaţiilor nonprofit la nivel internaţional, situaţie
similară cu cea a conceptului de „nonprofit” utilizat în România.
1.2.2 Definiţia economică a organizaţiilor nonprofit
Apreciem că spre deosebire de definiţia juridică, cea economică prevede o analiză a
structurii veniturilor organizaţiilor, independent de forma juridică a acestora. Punctul de plecare
al acestui mod de delimitare îl reprezintă resursele financiare, adică sursele de venit ale acestora.
Pe baza acestei analize, sectorul nonprofit se identifică prin faptul că o parte a venitului
organizaţiilor nu provine exclusiv din vânzarea unor produse sau servicii, ci şi din donaţii voluntare,
subvenţii din partea statului, respectiv din cotizaţiile membrilor, sponsorizări, etc. Prin acest fapt se
delimitează sectorul nonprofit de cel cu profit, care îşi obţine veniturile prin vânzarea produselor şi
serviciilor şi de cel public care este sprijinit financiar preponderent de către stat.
Punctul de plecare a acestei delimitări este determinat de faptul că în practică activitatea
productivă este împărţită în patru sectoare principale şi anume:
• unităţi patrimoniale/realizatoare de profit;
• bugetul de stat;
• sector public, respectiv de stat;
• sectorul nonprofit.
Delimitarea acestor patru sectoare s-a făcut pe baza originii diferite a structurii venitului.
Sectorul „unităţi patrimoniale” îşi realizează venitul prin „producerea de bunuri şi servicii spre vânzare
pe piaţă, la un preţ care în mod normal e prevăzut să acopere costurile de producţie.”22. „Bugetul de stat”
– instrument operativ utilizat de stat ca instrument în vederea realizării de venituri publice. „Sectorul
public” se finanţează prin alocarea de resurse pentru realizarea de servicii absente total sau parţial pe
piaţă (Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţiile Judeţene de Formare şi Ocupare a Forţei de Muncă,
etc.). Caracteristica de bază care separă domeniul nonprofit de celelalte sectoare este faptul că
venitul provine în mare parte din cotizaţii benevole, donaţii şi subvenţii.
În interpretarea dată de Uniunea Europeană aceste organizaţii sunt prezentate ca
fiind „organizaţii fără scop patrimonial, acţionând în scop privat”23, prin care se subliniază deci, că
principalul venit se datorează contribuţiei persoanelor private şi bugetului statului. Această
delimitare în linii mari este însă restricţionată după cum urmează:
• dacă cea mai mare parte sau cel puţin peste jumătate a venitului unei organizaţii se
realizează din contribuţii (sau taxe) care provin din vânzarea de produse sau servicii, atunci
acea organizaţie este considerată ca făcând parte din sectorul privat;
• dacă organizaţia îşi acoperă mai mult de jumătate sau chiar cea mai mare parte a
venitului de la stat, atunci acea organizaţie face parte din sectorul public.
Această încadrare se face independent de forma juridică sau statutul juridic al organizaţiei.
Aşadar, în cadrul sectorului nonprofit se regăsesc doar acele organizaţii, al căror venit provine în
mare parte din cotizaţii şi donaţii. În România fac excepţie de la acest criteriu acele organizaţii
21

Salamon L.M., Anheier H.K., - Defining The Nonprofit Sector: A Cross-National Analysis (Johns Hopkins Nonprofit
Sector Series: 4 ), Manchester, 1997, p. 35
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Salamon L.M., Anheier H.K., - In Search Of The Nonprofit Sector I: The Question Of Definitions, Working Papers Of
The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. No. 2, The Johns Hopkins Institute For Policy Studies,
Baltimore,1993, p. 3
23
http://europa.eu
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nonprofit care dobândesc statutul de organizaţii nonprofit de utilitate publică a căror venituri provin
în mod preferenţial de la bugetul de stat sau bugetul local.
Apreciem că, asemeni definiţiei juridice, cea economică este la fel de rigidă, dar aduce în
plus avantajul aplicării economice şi posibilitatea comparării pe plan internaţional a sectorului
nonprofit în funcţie de criterii simple, oferind astfel o privire de ansamblu asupra mărimii şi
amplorii acestui sector.
Sigur că şi această metodă a analizei nonprofitului aduce cu sine unele dezavantaje24:
• probleme legate de posibilitatea de transfer: mărimea sectorului nonprofit se limitează prin
criteriile amintite mai sus. Asta face ca, de exemplu, la aplicarea acestor caracteristici
definitorii asupra domeniului nonprofit din anumite ţări, multe organizaţii nu mai pot fi
privite ca organizaţii nonprofit, pentru că acestea realizează mai mult de jumătate din venit
prin subvenţii sau cotizaţii. Prin această delimitare sectorul nonprofit se reduce doar la
domeniul „filantropic”.
• simplificare accentuată: prin această definire, multe interdependenţe între sectorul nonprofit
şi celelalte sectoare ale economiei se pierd din vedere. Organizaţii nonprofit, care stau în
directă legătură cu celelalte sectoare şi domenii sociale sunt de multe ori atribuite acestora şi
deci scoase din contextul nonprofit.
Considerăm astfel că şi această metodă de delimitare a organizaţiilor nonprofit prin modul
de provenienţă a venitului şi clasificarea sectoarelor economice ( şi anume după încasările din vânzări
(unităţi patrimoniale), impozite (stat), donaţii şi cotizaţii ale membrilor (organizaţii nonprofit)) este
doar în parte aplicabilă şi nu duce la o delimitare clară a acestora. Subvenţiile din partea statului,
cât şi încasările din vânzări în cadrul sectorului nonprofit joacă un rol la fel de important în
dezvoltarea acestui sector.
1.2.3 Definiţia funcţională a organizaţiilor nonprofit
Prin această definiţie funcţională a organizaţiilor nonprofit se analizează de fapt bazele
existenţei unei organizaţii nonprofit, faţă de celelalte tipuri de organizaţii, pentru a le pune faţă în faţă
cu scopurile lor, pentru a putea delimita astfel un domeniu specific de activitate, respectiv binelui
acestora precum şi a interesului şi binelui public.
În acest sens se poate vorbi de obiectivul şi misiunea organizaţiilor nonprofit în comparaţie cu
celelalte tipuri de organizaţii. Astfel, în timp ce organizaţiile de afaceri, sunt orientate pe obţinerea de
profituri prin producerea şi vânzarea de bunuri şi servicii, iar cele guvernamentale au ca scop principal
de a asigura şi controla prin mecanisme specifice menţinerea ordinii şi bunăstării sociale, organizaţiile
nonprofit există pentru a furniza anumite servicii sau pentru a apăra o cauză anume, deci
furnizarea „binelui social”25.
Printre misiunile cele mai des întâlnite ale organizaţiilor nonprofit le amintim pe:
îmbunătăţirea şi întărirea stării de sănătate fizică şi mentală, apărarea drepturilor omului, protecţia
şomerilor, protecţia copiilor abandonaţi, apărarea drepturilor minorităţilor, etc.
În cadrul acestui mod de abordare a organizaţiilor nonprofit se face apel la cea mai veche
încercare de definire, care se orientează asupra unor variabile greu de măsurat (ca de exemplu:
utilitatea, necesitatea, etc.), abordare care s-a născut de data aceasta în Europa.
În această definiţie se pot distinge două direcţii de bază, care se pot defini prin termenii „binele
respectiv interesul membrilor/public” şi „solidaritate”.
Abordarea prin prisma „binelui public" îşi are originile într-un înscris din anul 1601 din Anglia
(preambulul la Statue of Charitable Uses26), unde se regăseşte o formă primară a organizaţiilor nonprofit.
În acest document vechi de peste 400 de ani se regăsesc domenii de activitate ale nonprofitului
care şi astăzi sunt actuale. Aceste domenii sunt asociate cu termenul „solidaritate”, care este
de fapt motorul organizaţiilor nonprofit27.
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Conform lui Salamon şi Anheier – idei agreate şi de cercetătorii prezentului studiu,
organizaţiile nonprofit sunt acele organizaţii, ale căror funcţie principală este să servească
populaţia neglijată de servicii, pentru a extinde mulţumirea, de a da putere oamenilor să se
angajeze în schimbările sociale şi de a oferi servicii.
Având în vedere câmpul de interes (the fields of interest) al organizaţiilor nonprofit acestea sunt
definite ca „organizaţii private care servesc unui scop public” (O'Neill M., 1989), atenţia fiind focalizată
pe bunul public. Prin urmare, O'Neill a creat următorul catalog de domenii pentru organizaţiile
nonprofit:
 domeniul organizaţiilor religioase;
 domeniul educaţiei şi cercetării în sistemul privat;
 domeniul îngrijirii medicale;
 domeniul artei şi culturii;
 domeniul serviciilor sociale;
 domeniul serviciilor juridice;
 domeniul asistenţei internaţionale;
 domeniul fundaţiilor;
 domeniul organizaţiilor cu beneficii bilaterale.
Salamon L. M., reduce domeniile formulate de O'Neill la şase domenii principale pe care le
numeşte „subsectoare principale” (key subsectors):
 subsectorul îngrijirii medicale;
 subsectorul educaţiei;
 subsectorul serviciilor sociale;
 subsectorul artei, culturii şi recreerii;
 subsectorul serviciilor juridice şi ajutorului internaţional;
 subsectorul religiei.
În Germania s-a vorbit de al treilea sector (der dritte Sektor) al organizaţiilor nonprofit abia de
din 198828. Acest termen provine din cultura americană, unde organizaţiile nonprofit sunt înţelese ca o
punte între cele două sectoare predominante: statul şi piaţa.
Bauer R., (1993) se aliniază acestei viziuni şi defineşte sectorul nonprofit ca un sector
intermediar între stat şi piaţă, care, spre deosebire de stat, nu se bazează pe autoritate/putere şi, spre
deosebire de piaţă, nu este orientat spre profit. Dar se bazează, la fel ca şi piaţa, pe participare voluntară
şi asemeni statului, are ca scop binele general şi folosul public.
Această abordare defineşte organizaţiile nonprofit ca fiind acelea, care nu se lasă atribuite
nici statului, nici pieţei. Ele fac parte dintr-un aşa numit „al treilea sector”, care trebuie înţeles ca
o „punte între organizaţiile publice şi cele private”.
Organizaţiile nonprofit constituie un sector propriu, ale căror organizaţii se pot recunoaşte după
ceea ce nu sunt: adică nu pot fi atribuite nici unui alt sector.
Prin acest proces de eliminare, sectorul nonprofit este un domeniu aparte, din care fac
parte organizaţii diferite: asociaţii, asociaţii de asistenţă socială, asigurări sociale, iniţiative de
ajutor reciproc, etc.
Definirea ONP poate avea în vedere sarcinile pe care acestea le au de realizat în comparaţie cu
organizaţiile aparţinătoare sectorului public. În acest caz accentul se pune pe producerea rezultatelor,
respectiv pe responsabilitatea creării performanţelor de calitate.
Vlăsceanu, M.29 consideră că organizaţiile sectorului nonprofit, spre deosebire de cele ale
sectorului public şi privat, se dovedesc a fi cele mai eficiente atunci când este vorba de întărirea
codurilor morale şi a responsabilităţii individuale pentru conduită, ele fiind cel mai în măsură să
îndeplinească cel mai bine acele sarcini care necesită compasiune şi dăruire faţă de alţii, implică
încredere nemărginită din partea clienţilor, necesită muncă voluntară şi capacitatea de a oferi ocrotire şi
atenţie personală, şi nu are ca scop obţinerea profitului chiar dacă în unele situaţii îl generează.
În concluzie putem spune că cel de „al treilea sector” nu este nici în acest caz delimitat prin
caracteristici foarte clare, ci doar în funcţie de anumite scopuri, sarcini empirice greu de verificat.

Reichard Ch., - Der dritte Sektor. Entstehung, Funktion und Problematik von „Nonprofit” – Organisationen aus
verwaltungswissenschaftlicher Sicht, in: Die Offentliche Verwaltung, 41, 1988, p. 363
29
Vlasceanu M., - Sectorul Nonprofit – contexte, organizare, conducere, Editura Paideia, Bucureşti, 1996, p. 25
28
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Un mod de a verifica scopul unei organizaţii este de a analiza obiectivele conţinute în
statut, dacă acestea corespund într-adevăr cu scopul real este greu de verificat, iar în ceea ce
priveşte îndeplinirea sarcinilor acest lucru se dovedeşte extrem de greu şi subiectiv.
1.2.4 Definiţia structurală a organizaţiilor nonprofit
Această abordare nu are în vedere obiectivele organizaţiilor, nici premisele legale, ci încearcă
o definire a structurii de bază care le caracterizează. Este cu siguranţă cea mai bine analizată şi
dezvoltată definiţie.
Există un număr mare de modele de definire, care urmăresc acelaşi scop: dezvoltarea unui
„catalog” de particularităţi structurale, care sunt caracteristice organizaţiilor nonprofit.
După Hansmann H.30, ONP sunt definite, ca fiind acele organizaţii care se deosebesc printr-o
caracteristică structurală bine definită de cele aparţinând altor sectoare economice: constrângerea
nondistribuţiei profitului (the nondistribution constraint).
Această caracteristică nu este scoasă în evidenţă în mod special pentru a dezvolta definiţia
structurală ci vine să sublinieze încă o dată un element ce face diferenţa dintre organizaţiile nonprofit şi
cele orientate spre profit.
În căutarea unor caracteristici, care să permită delimitarea organizaţiilor nonprofit, Goli E.31,
încearcă să definească cinci caracteristici specifice acestora:

organizaţia are un obiectiv de acoperire a nevoilor membrilor/clienţilor, adică nu este obligată să
formuleze scopuri de realizare a profitului;

apariţia unei organizaţii nonprofit este o reacţie a eşecului pieţei sau a statului;

realizările organizaţiei se bazează pe voluntariat;

posibilitate de participare activă mai mare pentru membrii, respectiv colaboratori (structura
democratică asigură membrilor posibilitatea de participare şi implicare în luarea deciziilor) în
comparaţie cu celelalte două sectoare;

dependenţa de donaţii şi cotizaţii ale membrilor.
Aceste cinci trăsături sunt specifice organizaţiilor nonprofit, totuşi nici ele nu sunt foarte bine
delimitate. Cu precădere afirmaţia, că munca în cadrul unui nonprofit se realizează în cea mai mare
parte de către voluntari, dă naştere la controverse. Semnificaţia termenului de „voluntariat” s-a schimbat
de-a lungul timpului prin perfecţionarea serviciilor sociale şi angajamentul din ce în ce mai redus al
populaţiei în activităţi voluntare, un număr din ce în ce mai mare de organizaţii nonprofit se folosesc de
angajaţi/colaboratori.
În fine, nici afirmaţia „dependenţă de donaţii şi cotizaţii" nu este una caracteristică doar
nonprofitului. Importanţa surselor private de finanţare este mult mai mică, decât s-a recunoscut (de
exemplu în SUA doar 15-20% din organizaţiile nonprofit îşi asigură venitul din donaţii şi contribuţii ale
membrilor) şi se potriveşte doar instituţiilor fără pretenţii de recompensare a serviciilor oferite32.
Deja aceste insuficienţe ne fac să înţelegem că această încercare de definire nu poate decât să
traseze nişte linii provizorii de demarcare a sectorului nonprofit. După Reichard C.33, se evidenţiază
următoarele caracteristici definitorii ale organizaţiei nonprofit:

organizaţia este instituţionalizată printr-o anumită formă juridică;

structură privată (nu este organ de stat - finanţări din partea statului sunt însă permise);
fără scop patrimonial;

administraţie proprie prin organe proprii de control;

voluntariat.
Considerăm astfel că modelul de definire al lui Reichard îl completează pe cel al lui Goli
prin poate cea mai tranşantă caracteristică: scopul nepatrimonial.
Cea mai nouă confruntare cu sectorul nonprofit şi caracteristicile acestuia este cea a lui Salamon
şi Anheier, care se concentrează şi ei asupra celor cinci trăsături specifice a organizaţiilor nonprofit34.
30
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În cadrul proiectului Universităţii „John Hopkins" din Baltimore, (John Hopkins
Comparative Nonprofit Sector Project) s-a elaborat prima şi singura definiţie a unei organizaţii
nonprofit, care se poate aplica fără probleme, trebuind să îndeplinească următoarele cinci
criterii35:

Să funcţioneze ca entitate structurată - poate face dovada unei anumite structuri
organizaţionale instituţionalizate (deţine mecanisme interne de decizie, elaborează şi respectă în
activităţile desfăşurate reguli şi proceduri proprii de funcţionare, etc.). Cel mai adesea, acestea sunt
înregistrate ca persoane juridice, dar funcţionarea lor este posibilă şi fără să aibă personalitate juridică;

Să fie de natură privată - organizaţiile nonprofit sunt organizaţii private şi sunt instituţional
separate de autorităţile publice. Ele nu sunt parte a vreunui aparat guvernamental, iar deciziile din
interiorul lor nu sunt controlate sau influenţate de către stat (fapt care nu exclude finanţarea din bugetul
public), fiind constituită pe baza exercitării drepturilor la liberă iniţiativă şi
liberă
asociere;

Să respecte criteriul nondistribuţiei profitului - poate genera venituri, respectiv obţine
"profit" din activităţile desfăşurate, dar acestea nu pot fi distribuite membrilor sau organelor de
conducere, ci sunt folosite doar pentru atingerea obiectivelor declarate;

Să se auto-guverneze - au capacitatea de a-şi asuma decizii privind funcţionarea internă sau
relaţiile cu alte instituţii în mod independent, fără intervenţia organizaţiilor guvernamentale sau private
în procesul de decizie, iar structurile de conducere nu sunt dominate de reprezentanţii autorităţilor
publice, altfel există riscul autodizolvării;

Să fie voluntare - se bazează, în general, pe implicarea voluntară în acţiunile pe care le
desfăşoară sau în procesul de conducere, calitatea de membru nu trebuie să fie impusă, fapt care nu
exclude posibilitatea angajării de personal.
Bineînţeles că aceste cinci elemente definitorii se întâlnesc sub diferite forme, de intensităţi
diferite, ceea ce va crea dificultăţi în caracterizarea organizaţiilor. Pentru recunoaşterea organizaţiilor
nonprofit este imperios necesar ca toate cele cinci elemente definitorii să poată fii identificate în cadrul
organizaţiei.
O completare cu caracter de recomandare la aceste cinci caracteristici este adusă de Bădilă,
A., Liseţchi, M., Olteanu, I., Ticiu, R.36, fiind adaptate la condiţiile concrete de dezvoltare a sectorului
nonprofit din România, acestea fiind:

Să fie de interes public - serveşte unor scopuri de interes public sau contribuie la realizarea
binelui public;

Să fie nemisionare - nu are ca scop promovarea unei anumite religii (cazul bisericilor), dar
poate avea ca scop educaţia religioasă;

Să fie nepartizane politic - nu se implică direct în promovarea sau susţinerea candidaţilor sau
formaţiunilor politice, dar pot desfăşura activităţi specifice cu scopul influenţării politicilor publice.
Acest mod de definire este unul des utilizat, fiind destul de transparent, ca pe baza unui număr
mic de criterii să se poată identifica acele organizaţii care aparţin sectorului nonprofit. Bineînţeles că şi
această definire are dezavantaje. O delimitare clară a sectorului nonprofit nu va reuşi în totalitate în
practică, ceea ce demonstrează, pe de altă parte, varietatea democratică şi coloritul acestui sector.
Totuşi, această definiţie prezintă cele mai multe avantaje şi se pretează cel mai bine pentru o
analiză internaţională a fenomenului nonprofit.
Un alt mod de definire este cel al lui Schwarz P.37, care analizează un număr de şapte
caracteristici structurale specifice, în funcţie de care se pot deosebi organizaţiile nonprofit de celelalte
organizaţii. În cadrul acestei abordări se face şi deosebirea între organizaţiile orientate spre membrii
(spre interior) respectiv organizaţiile orientate spre „clienţi” (spre exterior). Astfel:
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Salamon L.M., Anheier H.K., - în Search Of The Nonprofit Sector I: The Question Of Definitions, Working Papers Of
The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. No. 2, The Johns Hopkins Institute For Policy Studies,
Baltimore,1992, p. 10
35
Badila A., Lisethi M., Olteanu I., Ticiu R., - Organizaţii Neguvernamentale – ghid practic, Editura Brumar, Timişoara,
2002, p. 9
36
Bădilă A., Liseţchi M., Olteanu I., Ticiu R., - Organizaţii Neguvernamentale – ghid practic, Editura Brumar, Timişoara,
2002, p. 10
37
Schwarz P.,- Management în Nonprofit Organisationen: Eine Furungs-, Organisations-, und Planungslehre fur
Verbande, Sozilwerkw, Vereine, Kirchen, Parteien usw., Haupt Verlag, Bern, 1996, p. 25
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Caracteristica 1: Scop Principal:
a) la organizaţii comerciale (bazate pe profit): realizarea de profit şi rentabilitate;
b) la organizaţii nonprofit orientate spre interior: prestări de servicii pentru toţi membrii
organizaţiei;
c) la organizaţii nonprofit orientate spre exterior: prestarea de servicii şi pentru terţi (ajutor,
influenţare, susţinere, tratare).
Caracteristica 2: Satisfacerea nevoilor. Clienţi:
a) la organizaţii comerciale (bazate pe profit): acoperă cererea pe piaţă într-un cadru concurenţial;
b) la organizaţii nonprofit orientate spre interior: acoperirea nevoilor membrilor, sau a unei nevoi
colective;
c) la organizaţii nonprofit orientate spre exterior: acoperă nevoile individuale ale beneficiarilor sau
acţionează asupra unui grup beneficiar ţintă.
Caracteristica 3: Conducerea deciziilor organizaţionale:
a) la organizaţii comerciale (bazate pe profit): orientarea cu precădere spre piaţă, spre clienţi, spre
mediul concurenţial;
b) la organizaţii nonprofit orientate spre interior: prin organele decizionale stabilite conform
statutului, sau prin conducerea executivă;
c) la organizaţii nonprofit orientate spre exterior: prin organele decizionale stabilite conform
statutului, sau prin conducerea executivă.
Caracteristica 4: Bunuri/Servicii Create:
a) la organizaţii comerciale (bazate pe profit): acele bunuri şi servicii cu caracter privat ce pot fi
lansate pe piaţă şi solicitate de clienţi;
b) la organizaţii nonprofit orientate spre interior: bunuri şi servicii generate de nevoia membrilor
componenţi ai organizaţiei;
c) la organizaţii nonprofit orientate spre exterior: bunuri şi servicii solicitate de către organizaţii
similare, grupuri ţintă, persoane individuale.
Caracteristica 5: Mijloace de finanţare:
a) la organizaţii comerciale (bazate pe profit): aport de capital în natură şi în bani, reconstituiri de
resurse din vânzarea bunurilor şi serviciilor, plus de valoare nerepartizat;
b) la organizaţii nonprofit orientate spre interior: cotizaţiile membrilor, donaţii şi sponsorizări,
preţuri şi tarife din serviciile realizate;
c) la organizaţii nonprofit orientate spre exterior: contravaloarea bunurilor şi serviciilor
achiziţionate de grupurile ţintă, donaţii, subvenţii, mecenat.
Caracteristica 6: Resurse Umane (Factorul Muncă):
a) la organizaţii comerciale (bazate pe profit): preponderent angajaţi pentru realizarea de bunuri
private, externalizare în prestările de servicii;
b) la organizaţii nonprofit orientate spre interior: participare voluntară în cea mai mare parte a
activităţii pentru organele de conducere, comisii, etc., remunerată în cazuri excepţionale;
c) la organizaţii nonprofit orientate spre exterior: participare voluntară în cea mai mare parte a
activităţii pentru organele de conducere, comisii, etc. (în cazul asociaţiilor); participare voluntară
parţială şi cu remunerare pentru colaboratori (în cazul fundaţiilor).
Caracteristica 7: Controlul Eficienţei:
a) la organizaţii comerciale (bazate pe profit): analiza principalilor indicatori economici (cifră de
afaceri, profitabilitate, lichiditate, solvabilitate)
d) la organizaţii nonprofit orientate spre interior: gradul de satisfacere a nevoilor membrilor,
stingerea finalităţii vizate;
e) la organizaţii nonprofit orientate spre exterior: gradul de satisfacere a nevoilor membrilor,
stingerea finalităţii vizate.
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Avantajul acestei definiţii constă în abordarea fenomenului nonprofit şi prin prisma eficienţei
acestora, modalitate necesară în viziunea managementului organizaţional. Noutatea acestei definiţii
constă în modul de prezentare a caracteristicilor organizaţiilor nonprofit în care acestea sunt percepute
ca entităţi orientate spre exterior sau spre interior, iar în cazul celor orientate spre exterior nu sunt
văzute ca fiind numai organizaţiile caritabile, cele filantropice ci şi cele orientate spre acel grup ţintă
interesat de "produsele" organizaţiei. Criteriile de identificare pe care le-au folosit în definirea
structurală a organizaţiilor nonprofit, atât cele determinate de Salamon L. M, Anheier H. K. (1992) cât
şi cele determinate de Scwarz P. (1996) pot fi folosite şi aplicate şi la nivel internaţional, punând nişte
condiţii, care sunt independente de legislaţia fiecărui stat.
În concluzie, pornind de la cele patru criterii de definire a organizaţiilor nonprofit putem
spune că o organizaţie nonprofit este un grup de indivizi constituiţi ca entitate structurată, formal
sau informal, care acţionează pe baza unui statut, putând avea sau nu personalitate juridică, fiind
obligatoriu de drept privat, care poate realiza profituri pe care să le utilizeze în vederea atingerii
obiectivelor proprii fără a avea dreptul să le distribuie către asociaţi, acţionând independent faţă
de celelalte sectoare, la baza deciziilor şi activităţilor proprii stând voluntarii, acestea putând
acţiona atât în beneficiul membrilor proprii dar şi a tuturor categoriilor de persoane interesate
din afara organizaţiei, conform reprezentării schematice a componentelor definiţiei.

Definiţia Juridică
Organizaţiile Nonprofit au
statut juridic de drept privat
fără scop patrimonial.

Definiţia Economic ă

Definiţia Structurală
Organizaţiile Nonprofit prezintă
următoarele caracteristici: entitate
structurată, privată, nondistribuţia
profitului , autoguvernare, voluntară.

DEFINIREA
SECTORULUI
NONPROFIT

Principala sursă de finanţare a
Organizaţiilor Nonprofit este dată
de donaţii, subvenţii, cotizaţii şi
taxe pentru servicii.

Definiţia Funcţională
Organizaţiile Nonprofit au ca
principal scop de funcţionare
realizarea binelui public.

Figura 1.1 Definirea sectorului nonprofit (ONP): Caracteristici Principale
Sursa: elaborat de autor

1.3 Clasificarea organizaţiilor nonprofit
Sectorul nonprofit cuprinde un spectru larg de organizaţii, asociaţii, fundaţii de interes public,
cluburi sportive, grupări de protecţia mediului, asociaţii economice şi sindicate. Domeniul definit
este unul atât de larg, încât nu poate fi analizat nediferenţiat, deoarece organizaţiile din cadrul acestui
sector se deosebesc prin domeniul de activitate, mărime, grad de organizare, dar şi prin ancorarea lor
socială şi politică.
Definirea şi clasificarea sunt părţi ale unuia şi aceluiaşi proces: în timp ce definirea se
bazează pe asemănările dintre elemente, clasificarea se concentrează asupra deosebirilor din interiorul
lor.
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Apreciem astfel că, având în vedere cele exprimate anterior, sectorul nonprofit va fi
analizat din punct de vedere al deosebirilor ce pot apărea între diferitele ONP, deosebiri ce au la
bază numeroasele aspecte ce reflectă existenţa lor astfel încât să se poată crea o clasificare
sistematică şi transparentă.
Datorită complexităţii domeniului nonprofit clasificarea acestuia nu poate avea la bază un unic
criteriu de clasificare necesar diferenţierii şi grupării lor. Astfel, există o clasificare după ramurile
desprinse din activitatea economică, după natura proprietăţii, după grupul sau grupurile cărora
se adresează, după apropierea de alte sectoare, în funcţie de veniturile pe care le realizează, în
funcţie de ieşirile pe care le generează, etc.
1.3.1 Clasificarea după ramuri, respectiv activităţi economice
Încă de la începutul confruntării ştiinţifice cu domeniul nonprofit, am încercat
subîmpărţirea grupului de organizaţii nonprofit existente după domeniul lor de activitate,
bazându-ne pe legislaţiile existente la nivel naţional şi bazele de impozitare.
Strânsa corelare cu legislaţia grupului ce urmează a fi analizat pe baza unor scheme de
clasificare, se apropie de definiţia juridică a sectorului nonprofit, cu toate avantajele şi dezavantajele ce
recurg din aceasta.
O posibilă clasificare care ţine cont de tipul de activitate desfăşurată de organizaţiile nonprofit
este şi cea făcută de Vlăsceanu M.38 pornind de la modelul american construit de Douglas J. (1987), şi
care prezintă trei mari tipuri:

Organizaţii orientate pe „beneficiul public” (exterior): Au ca scop principal caritatea, în acest
caz fiind cuprinse organizaţiile religioase, de învăţământ şi cercetare, de ocrotire a sănătăţii, de artă şi
cultură, serviciile sociale, programele de asistenţă internaţională şi serviciile juridice. Se apreciază că
acestea sunt cele care reprezintă majoritatea organizaţiilor nonprofit. Acestea reprezintă totodată
principala alternativă la sectorul public în ceea ce priveşte oferta privată a „bunurilor publice”.

Organizaţii orientate pe principiul beneficiului reciproc al membrilor lor (interior): se pune
accentul pe furnizarea de servicii propriilor membri. Aici putem vorbi de cluburile sociale, cluburile
sportive, organizaţiile profesionale, asociaţiile/ligile comerciale, sindicatele, asociaţii, fundaţii. Acest
tip de organizaţii sunt considerate mai asemănătoare cu cele orientate spre profit decât cele orientate
spre caritate, diferenţa între cele profit şi nonprofit constând în forma de organizare şi în faptul că
oferta de bunuri şi servicii este făcută membrilor în mod colectiv şi nu printr-o tranzacţie tipică de
schimb.

Organizaţii orientate pe acţiuni politice: acestea solicită administraţiei centrale şi locale să le
ofere acele servicii necesare desfăşurării activităţii. Includ partide politice, grupuri de presiune,
organizaţii ale mişcărilor sociale organizate sub formă nonprofit.
Avantajul pe care îl oferă această clasificare constă în faptul că ţine cont de orientarea ofertei
organizaţiilor către diferitele categorii de beneficiari ai acestora, semănând foarte mult cu
caracteristicile definitorii semnalate de Schwarz P. (1996), însă din punctul de vedere al domeniului de
activitate lasă loc la multe interpretări ceea ce va face dificilă încadrarea acestora într-o categorie
anume.
O altă încercare de clasificare a organizaţiilor nonprofit este cea a renumiţilor cercetători
Salamon M. Lester şi Anheier K. Helmut care şi-au propus să dezvolte un nou sistem de clasificare.
Astfel s-a născut în cele din urmă Clasificarea Internaţională a Organizaţiilor Nonprofit (International
Classification of Nonprofit Organisations - ICONP39). La baza acestei iniţiative s-au aflat încercările
precedente de clasificare a organizaţiilor nonprofit, mai mult sau mai puţin reuşite, realizate pe baza
sistemului american de clasificare industrială clasificată (Standard Industrial Classification System SICS40) din 1948, şi cea a clasificării organizaţiilor nonprofit care are la bază sistematizarea ramurilor
economice în funcţie de Nomenclatorul general al activităţilor economice al Comunităţii Europene
(Nomenclature general des activites economiques dans la Communautes europeennes -NACE41), acesta
fiind indexul oficial al Comunităţii Europene.

Vlasceanu M., - Sectorul Nonprofit – contexte, organizare, conducere, Editura Paideia, Bucureşti, 1996, p. 20
http://www.ccss.jhu.edu/pdfs/CNP_Working_Papers/CNP_WP19_INCPO_1996.pdf
40
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Industrial_Classification
41
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_Classification_of_Economic_Activities_in_the_European_Community
38
39
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În cazul clasificării date de SICS slăbiciunile acesteia sunt date de o limitare prea strictă,
această clasificare eliminând toate acele organizaţii nonprofit, care îşi obţin mai mult de jumătate din
venit prin subvenţii şi cotizaţii. Observăm că există o dovadă de o simplificare prea accentuată, aproape
toate organizaţiile nonprofit cunoscute încadrându-se în cele trei categorii: „educaţie”, „sănătate” şi
„servicii sociale”. Şi nu în ultimul rând se observă de asemenea o lipsă de detaliere a domeniul
„activităţi sociale” care nu este subîmpărţit, cu toate că prezintă o varietate mare de organizaţii
nonprofit.
În sinteză, după Sistemul Standardelor de Clasificare Industrială – SICS (sursa Salamon, L.
M., H.K.Anheir, 1997, p. 59) ONP pot fi clasificate prin serviciile sale astfel:

În domeniul „Educaţie”:
 Primar
 Secundar
 Universitar
 Pentru adulţi şi alte categorii sociale


În domeniul „Sănătate şi activitate socială”:
 Servicii de sănătate
 Activităţi medicale şi veterinare
 Activităţi sociale



În domeniul „Alte servicii sociale ale comunităţii şi personale”:
 Igienă
 Profesionale şi de afaceri
 Camere de Comerţ
 Alte organizaţii – inclusiv religioase şi politice
 Divertisment
 Informare
 Librării, muzee, case de cultură
 Sport şi recreere

În cazul celeilalte clasificării realizate de NACE acesta împarte organizaţiile după activităţile
economice la nivelul Uniunii Europene, fiind identificate 99 de domenii cu diferitele grupe şi subgrupe
de activităţi42, sintetizat aceasta se prezintă astfel:


În domeniul „Educaţie”:
 Superioară – universitară şi postuniversitară
 Primară şi secundară
 Vocaţională
 Preşcolară



În domeniul „Cercetare şi dezvoltare”



În domeniul „Medical – sănătate”:
 Spitale, creşe
 Alte îngrijiri medicale
 Îngrijiri stomatologice
 Îngrijiri veterinare



În domeniul „Alte servicii publice”:
 Activităţi sociale
 Adăposturi sociale
 Asociaţii profesionale
 Federaţii ale angajatorilor
 Uniuni comerciale

42

www.destatis.de
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Organizaţii religioase
Turism

În domeniul „Cultură şi recreere”:
 Divertisment
 Biblioteci, arhive, muzee, grădini zoologice
 Organizaţii sportive

Apreciem că faţă de clasificarea SICS, aceasta dispune de două domenii suplimentare
„cercetare şi dezvoltare" şi „recreere şi cultură", ceea ce permite o subclasificare mai exactă, dar
prezintă şi ea o serie de dezavantaje.
În primul rând prezintă o simplificare încă prea mare pentru domeniul „serviciul social"
acesta fiind prea puţin diferenţiat, şi în al doilea rând dă dovadă de o limitare încă prea
puternică. Această clasificare se concentrează de asemenea numai pe organizaţii nonprofit finanţate
doar din donaţii şi elimină acelea, ale căror venituri se realizează în cea mai mare parte din subvenţii de
stat sau cotizaţii.
Principalul dezavantaj al acestui sistem de clasificare este dat de imposibilitatea aplicării lui la
nivelul întregului bloc comunitar, datorită în special diferenţelor ce pot apărea în legislaţia ţărilor
Uniunii Europene.
În clasificarea internaţională a organizaţiilor nonprofit (ICONP) a lui Salamon şi Anheier s-a
mai ţinut cont şi de Taxonomia Naţională a Entităţilor Scutite de Taxe {National Taxonomy of Exempt
Entities - NTEE) din SUA. în cadrul acestei clasificări sunt prezentate 26 de grupuri principale, care la
rândul lor se subîmpart în 17 domenii generale de activitate şi 80 de domenii nespecifice.
Metoda de clasificare, creată la Universitatea John Hopkins din Baltimore încearcă să clasifice
organizaţiile nonprofit în funcţie de ramuri, respectiv de serviciile şi bunurile oferite, identificând astfel
12 grupe principale {major activity group) şi 76 subgrupe {subgroups).
Prezentarea de mai jos constituie o adaptare a ICONP la fenomenul nonprofit din
România, adaptare preluată de la Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Nonprofit
din Timişoara (AID-ONP).
Cultură, artă, recreere
1. media şi comunicare
2. arte vizuale, arhitectură, ceramică
3. artele spectacolului
4. istorie, literatură, ştiinţe umaniste
5. muzee
6. grădini zoologice şi acvarii
7. sport
8. timp liber, turism
9. altele
Sănătate
21. tratament spitalicesc
22. îngrijire – reabilitare
23. tratament ambulatoriu
24. sănătate mintală
25. intervenţii în situaţii de criză
26. servicii pentru bolnavi cronici
27. igienă şi sănătate publică
28. educaţie pentru sănătate
29. altele

Învăţământ, Educaţie, Cercetare
10. învăţământ preşcolar
11. învăţământ primar şi gimnazial
12. învăţământ liceal
13. învăţământ universitar şi postuniversitar
14. şcoli profesionale şi tehnice
15. educaţie permanentă (pentru adulţi)
16. educaţie alternativă
17. cercetare, ştiinţă şi tehnologie
18. cercetare, ştiinţe sociale, politici sociale
19. cercetare medicală
20. altele
Servicii sociale
30. pentru copii
31. pentru tineri
32. pentru bătrâni
33. pentru handicapaţi
34. pentru familii
35. asociaţii de ajutor reciproc
36. servicii în caz de catastrofe naturale / sociale
37. servicii sociale pentru refugiaţi
38. ajutor material / financiar pentru săraci
39. altele
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Protecţia mediului
40. combaterea şi controlul poluării
41. conservarea şi protecţia resurselor naturale
42. igienizarea spaţiului public

Dezvoltarea economică şi socială
45. dezvoltare comunitară locală
46. dezvoltare economică, de infrastructură
47. dezvoltare socială, ameliorarea problemelor
sociale
43. protecţia şi îngrijirea animalelor
48. locuinţe
44. rezervaţii naturale
49. locuri de muncă, instruire şi asistenţă
50. altele
Apărarea drepturilor şi promovarea intereselor
Filantropie şi voluntariat
cetăţeneşti
51. drepturi individuale
61. fundaţii finanţatoare
52. drepturi civile, educaţie civică, participare
62. sprijinirea şi promovarea voluntariatului
publică
53. apărarea şi promovarea solidarităţii etnice şi a 63. intermediere fonduri
tradiţiei culturale, minorităţi
54. asistenţă şi servicii juridice
64. altele
55. securitate publică, prevenirea delicvenţei
56. reabilitarea / reintegrarea delicvenţilor
57. sprijinirea victimelor
58. protecţia consumatorilor
59. asociaţii şi fundaţii politice
60. altele
Cooperare internaţională
Reprezentarea intereselor de afaceri şi
profesionale
65. schimburi culturale şi relaţii de prietenie
71. asociaţii de afaceri şi asociaţii patronale
66. relaţii cu românii de pretutindeni
72. asociaţii profesionale
67. asistenţă în dezvoltare
73. altele
68. catastrofe internaţionale
69. promovarea internaţională a păcii şi a
drepturilor omului
70. altele
Religie
Alte domenii în afara celor de mai sus
74. asociaţii religioase
76. altele
75. altele
Tabelul 1.1 Clasificarea ONP după AID-ONP, adaptare a ICONP pentru România43
Sursa: Bădilă A., Liseţhi M., Olteanu I., Ticiu R., - Organizaţii Neguvernamentale – ghid practic,
Editura Brumar, Timişoara, 2002, p. 67-69
Dezavantajele pe care le aduce această clasificare sunt:
 deseori nu este posibilă o delimitare clară a unei organizaţii nonprofit;
 probleme ce apar în cazul comparaţiei la nivel internaţional: stadiul de
evoluţie/dezvoltare a unei organizaţii nonprofit poate varia şi trebuie delimitate în grupe
diferite, în funcţie de ţară;
 grupările de organizaţii nonprofit nu corespund în totalitate, datorită legislaţiei diferite la
nivel naţional.
ICONP se evidenţiază însă şi prin următoarele avantaje:
 pe baza acestei sistematizări, organizaţiile nonprofit nou înfiinţate (de exemplu
organizaţiile de protecţia mediului) pot fi pentru prima dată încadrate unui grup;
 organizaţiile politice pot fi deosebite de organizaţiile care acţionează în sfera politicului;
 bisericile, sinagogile moscheile sau alte instituţii religioase pot fi deosebite de celelalte
organizaţii;

Bădilă A., Liseţhi M., Olteanu I., Ticiu R., - Organizaţii Neguvernamentale – ghid practic, Editura Brumar, Timişoara,
2002, p. 67-69
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1.3.2 Clasificarea după natura proprietăţii
Clasificarea efectuată după P. Schwarz44 reprezintă o încercare de a identifica organizaţiile
din sectorul nonprofit după „natura proprietăţii” (averii), diferenţiindu-le în organizaţii nonprofit
private şi organizaţii nonprofit publice, având la bază mediul asociativ existent în Elveţia. Astfel:
Organizaţii nonprofit private:

Activităţi de natură economică
 Organizaţie patronală
 Organizaţie sindicală
 Organizaţie profesională
 Cooperativa
Toate au ca obiective respectiv sarcini promovarea si apărarea intereselor economice ale
membrilor

Activităţi de natură socio-culturală
 Societăţi - asociaţii sportive
 Societăţi – asociaţii de petrecere a timpului liber
 Biserici, confesiuni
 Asociaţii culturale
Toate au ca obiective respectiv sarcini iniţierea de activităţi comune în slujba unor interese
cultural - religioase respectiv de satisfacere a necesităţilor membrilor

Activităţi cu caracter politic
 Partide politice
 Organizaţii pentru protecţia naturii, mediului etc.
 Organizaţii cu orientare politică
 Grupări de cetăţeni urmărind obiective specifice
Toate au ca obiective respectiv sarcini iniţierea de activităţi vizând conceperea şi promovarea
ideilor şi obiectivelor de natură politică.

Activităţi cu scop caritativ
 Organizaţii de asistenţă acordată persoanelor în vârstă, invalizilor, drogaţilor, săracilor,
victimelor societăţii etc.
 Organizaţii de ajutor pentru dezvoltare
 Grupări de ajutorare în scopuri sociale
Toate au ca obiective respectiv sarcini iniţierea de prestaţii cu caracter caritativ puse la
dispoziţia unor mediii aflate în dificultate (opere de binefacere, de utilitate publică etc.)
Organizaţii nonprofit de stat – apreciem că sunt date de organizaţiile de completare prin
activităţile desfăşurate a funcţiilor statului, astfel:
- administraţii publice
- servicii publice
- transporturi publice
- poştă, telefon, telegraf
- furnizări de energie electrică, termică
- spitale, aziluri, case, etc.
- instrucţie publică, universitate
- muzee, teatre, biblioteci
Toate au ca obiective respectiv sarcini executarea de servicii publice stabilite democratic (după
planurile confederaţiei, cantoanelor şi comunelor), furnizează de asemenea diverse servicii specifice
cetăţenilor din raza lor de activitate.
Apreciem deci că principala caracteristică a organizaţiilor nonprofit publice este aceea că
acestea se ocupă de realizarea pe plan local, regional sau naţional a unor servicii care vizează
obligaţia fundamentală a statului prin funcţiile pe care acesta si le-a asumat şi care vizează
administraţia publică, muzee, teatre, şcoli, universităţi, asistenţă socială, etc.
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De asemenea, organizaţiile nonprofit private au la bază libera iniţiativă a persoanelor
fizice şi/sau a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi punctuale şi care de foarte multe ori
interferează cu organizaţiile de stat pe domeniul de activitate iniţiat.
1.3.3 Clasificarea în funcţie de grupul ţintă
Organizaţiile nonprofit se pot diferenţia şi după grupurile ţintă, respectiv conţinutul muncii pe
care o depun. Se disting astfel două grupuri principale, care se definesc prin următoarele
caracteristici45:
1.
organizaţii nonprofit orientate spre „interiorul” organizaţiei
 scop: oferă servicii pentru membri
 oferă servicii exclusiv pentru proprii membri
 cotizaţia îndreptăţeşte pretenţia la servicii
 exemple: Casele de Ajutor Reciproc (CAR), Casele de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
(CARP), etc.
2.
organizaţii nonprofit orientate spre „exteriorul” organizaţiei
 scop: oferă servicii şi pentru persoane din afara organizaţiei
 nu sunt construite exclusiv pe sistemul de membri
 oferă servicii oricui (nu numai membrilor)
 exemple: Camerele de Comerţ şi Industrie, organizaţii ecologice, de îngrijire a bătrânilor,
CARITAS, etc.
Prin urmare, potrivit acestui tip de clasificare, apreciem că organizaţiile nonprofit sunt
definite prin ceea ce le caracterizează individual; o interferenţă între acestea nefiind posibilă
decât dacă activitatea organizaţiilor nu ar fi redusă în mod limitativ şi exclusiv la cele două tipuri
de orientări înspre „interior”, respectiv înspre „exterior”, ci îmbinându-le armonios în întreaga
sa activitate.
1.3.4 Clasificarea în funcţie de apropierea ONP de alte sectoare
La aplicarea acestui model este necesară analiza poziţiei sectorului nonprofit faţă de stat după
trei criterii46, respectiv: după gradul de oficialitate, după gradul de accesibilitate spre piaţă, după gradul
de autoaprovizionare.
După Zauner47 organizaţiile se diferenţiază în următoarele grupe :
1.
organizaţii aproape de bază:
 organizaţii „tinere";
 constituite de cele mai multe ori din convingeri idealiste;
 se regăsesc, mai degrabă, în apropierea sectorului informal;
 exemple: asociaţii politice sau caritative, organizaţii culturale sau orientate
spre utilizarea timpului liber;
2.
organizaţii nonprofit aproape de economie:
 apropiere de organizaţiile economice;
 se deosebesc greu de întreprinderile orientate spre profit;
 sunt numite deseori „QUAPOS” (quasi profit organizations);
 exemple: acele organizaţii, care, datorită faptului că, din punct de vedere economic sunt
viabile, se asociază pentru a-şi întări poziţia pe piaţă.
3.
organizaţii nonprofit aproape de administraţie:
 denumite şi „QUANGOS” (quasi-nonprofit);
Badelt Ch., - Handbuch der Nonprofit Organisation – Strukturen und Management, Schaffer – Poeschel Verlag, Stuttgart,
1997, p. 5
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 organizaţii cu obiective sociale, culturale şi economice;
 în general, se ocupă cu soluţionarea problemelor sociale;
 de multe ori, sunt strâns legate financiar de instituţii ale statului şi îşi adaptează oferta de
servicii în funcţie de acestea;
 beneficiază de subvenţii din partea statului.
1.3.5 Clasificarea în funcţie de venit
Această clasificare a lui Henry Hansmann se orientează în funcţie de restricţionarea
distribuţiei veniturilor, termen definit tot de el, şi împarte organizaţiile nonprofit după o matrice în
patru grupuri principale48:
1.
Organizaţii finanţate prin donaţii - „donative nonprofits”
 finanţarea acestora se face prin donaţii;
 sunt preferate atunci când cumpărătorul şi destinatarul unui produs nu sunt identici;
 donatorul nu are posibilitatea de a urmări modalitatea de îndeplinire a sarcinii (pentru
care a donat banii - de obicei în cazul organizaţiilor internaţionale);
 donatorul nu poate aştepta un contraserviciu pentru donaţia sa;
 nu este cazul unui „schimb", ci a unui transfer unilateral.
2.
Organizaţii nonprofit comerciale - „commercial nonprofits "
Termenul de „organizaţie nonprofit comercială” nu naşte o contradicţie, Hansmann vrea doar să
sublinieze faptul, că aceste organizaţii nu se autofinanţează prin donaţii, ci cer o contravaloare
financiară pentru serviciile oferite.
 finanţarea se face prin câştigurile provenite din vânzarea unor servicii personale greu de
evaluat;
 de exemplu: spitale, şcoli;
 este posibil un anumit grad de control (de exemplu: familiei, asistatului, respectiv
elevului i se dă posibilitatea să evalueze serviciul oferit)
Acest criteriu analizează organizaţiile nonprofit conform puterii de control din cadrul lor,
respectiv posibilitatea membrilor sau clienţilor de a participa la luarea deciziilor.
3.
Organizaţii nonprofit bilaterale - „mutual nonprofits"
 conducerea îi este datoare finanţatorului respectiv proprietarului;
 între finanţator şi organizaţia nonprofit există o relaţie de coabitare, aceasta returnând
serviciul făcut prin servicii specifice.
4.
Organizaţii nonprofit antreprenoriale - „entrepreneurial nonprofits"
 conducerea dispune de un management propriu, selecţia acestora fiind făcută pe baza
reţelelor de relaţii interpersonale, fără criterii explicite, se evită conflictele organizaţionale,
alegerea fiind făcută pe baza acelor calităţi asemănătoare „board-ului”.
Un alt mod de clasificare a organizaţiilor, are în vedere atât modul de constituire al
veniturilor, cât şi modul de distribuire al acestora49. Se disting trei tipuri de organizaţii şi anume:
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disponibilizării de servicii sau bunuri pentru nevoi personale, instituţionale sau comunitare,
în centrul lor poziţionându-se personalul profesionist.
 utilizează fondurile obţinute pe această cale pe de-o parte ca să îmbunătăţească dotările
existente, iar pe de altă parte pentru producerea de servicii şi bunuri.
Organizaţii nonprofit clientelare:
 au o misiune şi obiective clar formulate,
 dispun de o structură organizatorică specifică şi de facilităţi corespunzătoare producerii de
bunuri şi servicii, în centrul lor se află clienţii, cumpărătorii serviciilor şi bunurilor lor.
 acoperă o paletă largă de activităţi, din domenii diferite cum ar fi educaţie, cultură,
sănătate.

Apreciem, de asemenea că în funcţie de obiectul de activitate al organizaţiilor şi de
scopul acesteia dat la înfiinţare de către fondatori, acestea vor dezvolta programe diferite în
funcţie de provenienţa resurselor şi respectiv de categoria beneficiarilor spre satisfacerea cărora
se îndreaptă.
1.3.6 Clasificarea în funcţie de ieşirile pe care le generează organizaţia
În atenţia acestei clasificări stă natura serviciilor oferite de organizaţiile nonprofit. Această metodă
nu numai că diferenţiază organizaţiile nonprofit „private” de cele „publice”, dar şi ţine cont de
organizaţiile aflate la graniţa dintre acestea50. Aici amintim:
1. Organizaţii nonprofit, care oferă bunuri private:
 bunuri private sau servicii sunt oferite clienţilor respectiv membrilor
 finanţare exclusivă prin venituri realizate din vânzare şi cotizaţiile membrilor
2. Organizaţii nonprofit care oferă bunuri publice:
 se finanţează aproape exclusiv prin donaţii respectiv subvenţii.
Ca o concluzie generală cu privire la clasificarea ONP, putem afirma faptul că tipurile de
clasificări prezentate au avut ca şi menire să scoată în evidenţă fenomenul de multiplicare a
organizaţiilor nonprofit, aceasta fiind dovada evoluţiei lor. Sectorul nonprofit nu dă semne de
oboseală, acesta fiind deschis multor modificări ceea ce va complica în continuare operaţiunea de
clasificare a lor. Precizăm încă o dată că rolul pe care-l joacă organizaţiile nonprofit poate fi un
rol determinant în satisfacerea nevoilor de interes social, în special a categoriilor sociale
defavorizate, dar şi îmbracă următoarele funcţii de sinteză:
 Oferă societăţii o mare varietate de inovaţii sociale;
 Asigură elementul recreaţional al societăţii;
 Sunt generatoare de valori, ideologii, perspective şi consideraţii despre lume;
 Contribuie la integrarea socială;
 Dau posibilitatea de eliberare şi exprimare a capacităţilor personale, de afirmare a
indivizilor;
 Oferă sprijin sistemului economic al societăţii;
 Reprezintă o sursă latentă pentru toate tipurile de realizare a scopurilor ce privesc
interesele societăţii.

1.4 Sectorul nonprofit în România
1.4.1 Etape istorice privind formarea sectorului nonprofit
Localizarea în spaţiu şi timp a fenomenului nonprofit a determinat diferenţe de la un stat
la altul, în funcţie de momentul istoric, de sistemul socio-politic în care acesta a funcţionat,
legislaţia ce se adresează sectorului nonprofit, dar şi modul în care organizaţiile au fost percepute
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de populaţie - actorii principali ai acestui sector, toate acestea determinând diferenţe majore în
evoluţia sectorului nonprofit în întreaga lume.
Un rol important în cunoaşterea şi înţelegerea sectorului nonprofit îl joacă studierea sa din punct
de vedere al istoriei fenomenului în România, fără însă să se neglijeze evoluţia sa în plan internaţional,
mondial.
Ca şi în celelalte ţări fost comuniste, fenomenul nonprofit este unul de dată relativ recentă, (după
anul 1990 – cu timiditate, după anul 2000 - mai accentuat) care s-a dezvoltat continuu într-un mediu din
ce în ce mai complex. Al treilea sector al economiei (sectorul nonprofit), pe întreg parcursul
evoluţiei sale, vine să umple spaţiul liber creat între sectorul public şi privat, creat în urma
apariţiei şi dezvoltării pieţei libere.
În întreaga istorie a sa, sectorul nonprofit din România, ca şi cel din ţările dezvoltate în acest
domeniu, s-a confruntat cu numeroase obstacole de ordin social, legislativ, politic, financiar.
Apreciem că în comparaţie cu ţările Europei de est, centrale şi de vest, raportându-ne şi la
perioadele istorice parcurse, evoluţia sectorului nonprofit în România a fost un proces mai lung şi
mai lent. Factorii care au condus la această stare de fapt sunt de ordin geo-politic, istoric, cultural,
social, religios, etnic, etc.
Din punct de vedere geo-politic, România a traversat perioade tranzitorii, cu forme politico administrative diferite, şi cu tot atâtea forme de guvernare pe întregul drum parcurs de regiunile istorice
(Moldova, Ţara Românească, Transilvania şi Banatul) până la formarea statului Român în forma pe
care o cunoaştem astăzi.
Pentru o lungă perioadă de timp singura sarcină a administraţiei publice o constituia strângerea
taxelor şi impozitelor, serviciile publice lipsind cu desăvârşire din politica statului 51.
Perioada feudală avea ca specific, atât la nivelul Moldovei dar şi a Ţării Româneşti, negocierea
şi cumpărarea tronului de la ocupaţia Otomană, la Istambul; cele mai multe reguli administrative ale
acelei perioade îşi aveau originea în Grecia.
Problemele sociale ale acelei perioade erau nesemnificative pentru administraţie, şi de aceea nu
era considerată ca fiind o problemă prioritară şi de interes pentru aceasta.
Aceste regiuni vor continua să existe sub influenţa feudalismului otoman, ceea ce nu le va
permite o dezvoltare la nivelul sectorului caritabil până la jumătatea sec al XX-lea.
În Transilvania, situaţia se prezenta diferit faţă de celelalte două principate, prin apartenenţa sa
de-a lungul timpului la cele două imperii, cel Austro -Ungar, şi cel Habsburgic. Principatul şi implicit
prin aceasta cetăţenii săi, beneficiau de o legislaţie mai bine conturată, şi de o administraţie de tip
occidental în care confesiunile religioase prin bisericile lor şi-au adus contribuţia în mod decisiv asupra
dezvoltării politicilor sociale şi a organizaţiilor caritabile organizându-se pentru oferirea de servicii
publice şi sociale specifice acelor vremuri. O altă caracteristică a societăţii transilvănene era pluralismul
etnic, în principat coexistând populaţii aparţinătoare mai multor culturi (germani, maghiari, români,
ş.a.), fapt care a constituit întotdeauna un avantaj.
Dominaţia religioasă a bisericii creştine Ortodoxe la nivelul celor două principate: Moldova şi
Ţara Românească, fundamentată pe baza dogmelor teologice de influenţă a culturii bizantine, care
nu a fost la fel de preocupată de promovarea şi dezvoltarea unui program caritabil, şi mai mult
interesată de consolidarea din punct de vedere material al averilor mănăstireşti, foarte mulţi
reprezentanţi ai acestora provenind din Grecia, din acest motiv putem afirma că activitatea
caritabilă a reprezentat doar sporadice preocupări în această perioadă.
Singurele instituţii bisericeşti preocupate de ajutorarea săracilor erau mănăstirile care
realizau actul caritabil din surse proprii obţinute din agricultură şi comerţ52.
Probabil printre primele organizaţii specifice modului de acţiune a domeniului nonprofit
care au apărut pe teritoriul celor trei principate au fost Breslele. Acestea aveau ca scop principal
apărarea drepturilor membrilor ei şi erau organizate pe diferite profesii. La Cluj-Napoca, de exemplu,
existau următoarele bresle: Breasla Tăbăcarilor (1469), Breasla Fierarilor (1467-1468), Breasla
Lăcătuşilor şi Pintenarilor (1472-1475), Breasla Argintarilor (1473), Breasla Croitorilor (1475), Breasla
Ţesătorilor (1479), Breasla Cojocarilor şi Blănarilor (1479-1488)53. În toată această perioadă,
evenimentele istorice la nivelul celor trei principate, Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, nu au
reuşit să asigure condiţiile de stabilitate politico-administrativă atât de necesară dezvoltării sectorului
Georgescu V., - Istoria românilor – De la origini până în zilele noastre, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 87
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nonprofit şi a avut ca urmare o mai slabă manifestare a acestuia, excepţia făcând-o, după cum am
menţionat, Transilvania.
Creşterea şi dezvoltarea efectivă a sectorului nonprofit din România poate fi abordată
având în vedere trei etape importante din istoria formării statului Român:
 Etapa României moderne timpurii cuprinsă între anii 1860-1946;
 Etapa României comuniste 1947-1989;
 Etapa României democratice, postcomuniste, din 1990 şi până în prezent.
Înainte de a trece la a detalia aceste etape, concluzionăm că în toate aceste etape cel de-al
treilea sector al economiei (sectorul nonprofit) nu a parcurs un drum ascendent, lin, în continuă
dezvoltare, încununat numai de succese, ci dimpotrivă, schimbările politice, sociale, evenimentele
la nivel mondial petrecute în acest interval de timp au influenţat în mod decisiv parcursul
acestuia, fiind presărat cu obstacole cu suişuri şi coborâşuri pe care acesta a trebuit să le
depăşească, întreaga evoluţie a sectorului nonprofit este influenţată într-o foarte mare măsură de
relaţia dintre dezvoltarea statului şi sectorul nonprofit.
1.4.1.1 Etapa României moderne timpurii (1860-1946)
În această etapă, statul român era caracterizat ca reprezentând un început de lansare
economică, ce va atinge apogeul în perioada interbelică, acest traseu influenţând şi fenomenul
filantropic al acelei perioade.
Desigur începuturile sunt timide şi lipsite de suport politico-juridic necesar dezvoltării optime a
sectorului nonprofit, însă este sprijinit de disponibilitatea şi dorinţa administraţiei de rezolvare a
problemelor de ordin social.
Astfel apar primele încercări timide de organizare a organizaţiilor nonprofit, aşa cum este
şi cazul Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA (1861),
în spaţiul Transilvaniei, unde existau deja premisele necesare apariţiei unor astfel de organizaţii,
datorită influenţei factorilor socio-culturali, economici şi de ordin religios.
Unirea Principatelor Române sub conducerea colonelului Ioan Cuza, cu reformele
administrative, sociale şi politice iniţiate, reprezintă practic punctul de plecare al apariţiei şi dezvoltării
fenomenului filantropic în Principatele Unite. Legea privind Secularizarea Averilor Mânăstireşti, ca şi
funcţiile statului asumate prin Constituţia Statului adoptată sub domnia lui Al. Cuza, lărgeşte sfera
acţiunilor cu caracter filantropic pe care alte organisme decât cele statale sunt chemate să le iniţieze şi
să le asigure o anumită finalitate.
În Principatele Române apar asociaţii de tip mutual asemănătoare breslelor din
Transilvania cu privire la ajutorarea în caz de deces, de evenimente deosebite înregistrate de către
membrii fondatori ai asociaţilor, sau de membrii de familie ai acestora, fiind stabilit şi un anumit barem
al ajutorului în funcţie de participarea membrului fondator la fondul mutual constituit.
Biserica ortodoxă este chemată fără a avea organisme specializate – să contribuie prin fondul
de solidaritate, fondul de ajutorare, fondul social - constituit la nivelul fiecărei parohii, la ajutorarea
persoanelor fără posibilitate de trai, sau posibilităţi materiale permanente.
Abdicarea lui Cuza şi aducerea pe tronul României a Regelui Carol I, Principe de HohenzollernSigmaringen a contribuit într-o măsură mai mare la dezvoltarea sectorului social filantropic în
special după războiul de Independenţă faţă de Imperiul Otoman şi a formării Regatului României
(1881). Regina Elisabeta - poeta Carmen Silva – prin acţiunile şi societăţile de cariate înfiinţate a
contribuit la ajutorarea urmaşilor celor căzuţi în războiul de Independenţă, la înfiinţarea de
unităţi de învăţământ proprii vremurilor respective, iar prin Organizaţia de Cruce Roşie
condiderăm că şi-a demonstrat adevărata apartenenţă română cu toate că era de origine
germană.
În anul 1867 ia fiinţă Societatea Centrală Română de Arme, Gimnastică şi Dare la Semn, în
1874 apare Reuniunea Română de Gimnastică şi Cântări, în 1876 ia fiinţă Crucea Roşie Română.
Activitatea filantropică şi socială cunoaşte o deosebită dezvoltare în timpul primului război
Mondial (1914 - 1918), când diferite organizaţii sub patronajul Reginei Maria – soţia Regelui
Ferdinand – participă efectiv cu ajutoare şi logistică pe frontul dus de către armatele române pentru
reîntregirea neamului românesc şi formarea României Mari. În această perioadă, intelectualii – fie cei
autohtoni, fie cei veniţi din Provinciile Surori Transilvania şi Banat - G. Coşbuc, Liviu Rebreanu, etc. –
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în mod organizat sau individual organizează acţiuni cu caracter social filantropic de ajutorare a
familiilor celor duşi pe front, celor morţi şi dispăruţi, demonstrând încă o dată că românul ştie să fie
solidar în condiţiile în care semenul său este la grea încercare.
Sfârşitul primului război mondial şi formarea României Mari la 1 dec. 1918, constituie
continuarea la un nivel mult mai ridicat a acţiunilor cu caracter social filantropic, statul
asumându-şi responsabilitatea elaborării unui cadru juridic corespunzător de organizare şi
funcţionare a organizaţiilor nonprofit. Apariţia primei Constituţii în anul 1921, revăzută în anul
1923 a dat posibilitatea cetăţenilor la asociere, la crearea mediului asociativ. De asemenea
apreciem că înfiinţarea Patriarhiei Române şi a primului Întâi-Stătător al acesteia – Miron
Cristea – a creat noi temeiuri legale de organizare şi desfăşurare a activităţii social filantropice în
România.
Elaborarea de către Parlamentul României a Legii54 nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru persoane
juridice (asociaţii şi fundaţii) numită şi Legea Mîrzescu, reprezintă practic, în accepţiunea
cercetătorilor în domeniu a căror concluzie o împărtăşim, temeiul legal al organizării şi
desfăşurării activităţii asociative din România.
Această lege se adresează libertăţii de asociere a persoanelor, cetăţeni ai României, care doresc
să se asocieze în cadrul unor organizaţii de tipul asociaţiilor sau fundaţiilor. Apariţia acestei legi
contribuie în mod decisiv la o amploare fără precedent, a celui de-al treilea sector al economiei.
Ascensiunea celui de-al treilea sector continuă pe tot parcursul anilor ‘30 şi va fi oprită doar de
începerea celui de-al doilea război mondial.
1.4.1.2 Etapa României comuniste (1947-1989)
Odată cu schimbarea regimului politic în 1947, respectiv venirea comuniştilor la putere, va
începe şi perioada de declin a fenomenului nonprofit. Treptat serviciile de protecţie socială asigurate
într-un mod organizat atât prin intermediul instituţiilor private pentru profit dar şi de organizaţiile celui
de-„al treilea sector”, vor trece treptat în grija statului.
Pe parcursul timpului afirmarea organizaţiilor nonprofit a devenit din ce în ce mai dificilă, pe
măsură ce liderii politici au început să vadă în organizaţiile nonprofit adevărate ameninţări la adresa
legitimităţii guvernului şi a instituţiilor statului.
Odată cu extinderea controlului asupra celui de-al treilea sector statul a obstrucţionat orice
activitate filantropică, socială desfăşurată în altă zonă decât cea guvernamentală pentru a nu pune în
pericol autoritatea şi ideologia conducerii statului .
Doctrina Stalinistă preluată şi de regimul comunist din România justifica controlul absolut al
statului prin intermediul Partidului Comunist Român asupra tuturor formelor de manifestare ale
politicului dar şi socio-culturalului, având ca unic scop monopolizarea tuturor puterilor politice şi
sociale, toate aceste prerogative urmând să-i fie atribuite „conducătorului suprem”.
Organizaţiile Partidului Comunist Român au preluat controlul asupra tuturor formelor de
manifestare a sectorului asociativ încorporându-le pe toate acestea în cadrul diferitelor organizaţii ce se
subordonau acestuia, aşa cum era şi cazul Uniunii Tineretului Comunist, şi a altor organizaţii de acest
fel.
Menţionăm totuşi faptul că a existat o acceptare tacită a continuării legii numărul 21 din
1924 prin emiterea decretului lege nr. 31 din 1924 în care se specifica expres că şi statul socialist
încurajează şi ocroteşte constituirea de organizaţii nonprofit dar care tot mai greu şi-au făcut simţită
prezenţa şi pe un domeniu foarte restrâns (mai ales în cel a propagandei socialiste).
În perioada aşa zisă „liberală”, din august 1968 până la mijlocul anilor '70, prin opoziţia creată
în jurul problemei invaziei militare în Cehoslovacia, organizaţiile fostului sector nonprofit vor fi
folosite în special în scop propagandistic.
Domeniile de activitate în care acţionau acele organizaţii „nonprofit” erau acele domenii care nu
deranjau partidul şi conducerea ţării. În acest sens existau asociaţii de filatelie, numismatică,
asociaţii tradiţionale care vizau domenii zootehnice, unele dintre acestea chiar reuşind să-şi
păstreze afilierea lor internaţională.
Lege nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii si Fundaţii) - abrogată de art.86 din OTA. 26/2000
la data de 30 aprilie 2000 Emitent: Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 27 din 6 februarie 1924, Data intrării în vigoare : 6
februarie 1924
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De asemenea existau organizaţiile ce vizau întrajutorarea unor persoane cu dizabilităţi speciale
cum ar fi „Asociaţia Nevăzătorilor” din România cu filiale în Cluj, Bihor, Timiş, etc..
Nu putem spune că aceste organizaţii au constituit în România un sector nonprofit în
adevăratul sens al noţiunii. Cele mai multe au beneficiat de o autonomie formală nefiind subordonate
în mod direct instituţiilor statului, dar cu o influenţă notabilă din partea acestora.
În realitate ele erau sever limitate în activităţile şi proiectele pe care le desfăşurau, fiind
controlate strict şi continuu prin mecanisme specifice poliţiei politice55 şi a instituţiilor specializate ale
statului.
1.4.1.3 Etapa României democratice, postcomuniste (1990 - până în prezent)
Căderea regimului comunist din România (1989) aduce cu sine posibilitatea dezvoltării
unor politici pluraliste şi a reconstrucţiei celui de-al treilea sector, însă moştenirile regimului abia
înlăturat împiedică crearea rapidă a condiţiilor optime pentru astfel de schimbări datorită ambiguităţii
schimbărilor politice ce au avut loc. Un vacuum de încredere a înlocuit resentimentele românilor faţă de
viaţa politică şi publică. Voluntariatul fusese atât de compromis de politicile coercitive ale
regimului Ceauşescu, încât majoritatea publicului a ajuns să identifice „liberalizarea” cu
retragerea din activităţile cu specific civic. Aşa se explică dezvoltarea de mică amploare şi importanţa
marginală a organizaţiilor nonprofit din perioada de început a tranziţiei, limitată doar la câteva persoane
care au avut iniţiativa de a umple golul creat de dispariţia serviciilor sociale guvernamentale 56. În acesta
perioadă destul de tumultoasă a vieţii asociative - o perioadă în care cetăţenii căutau să redobândească
acele valori, crezuri specifice şi necesare readucerii fenomenului asociativ în viaţa societăţii, şi în
acelaşi timp să recâştige încrederea celor cărora li se adresau, se conturează o generaţie tânără, dornică
de a prelua responsabilităţile şi sarcinile ce revin unei societăţi civile sănătoase care să ia atitudine şi
care să rezolve problemele de ordin social ale momentului.
La baza motivaţiei acestora de a recrea acel sector independent, puternic, capabil şi performant a
stat în cea mai mare parte neîncrederea în legitimitatea statului şi în acţiunile acestuia de a rezolva
problemele sociale existente la nivelul societăţii. Astfel s-a ajuns la o situaţie de competiţie între
sectorul public şi cel nonprofit.
Un alt factor de progres ce a vizat reorganizarea mediului asociativ în România 1-a
constituit interesul organizaţiilor nonprofit internaţionale ("Crucea Roşie", "Caritas") de a-şi relua
activitatea întreruptă sau desfăşurată într-un mod restrictiv în perioada comunismului. Proiectele
derulate de acestea şi de asemenea implementarea programelor internaţionale private ("Open Society",
"Helsinki Watch", "Soros") dar şi a celor guvernamentale ("PHARE", "Fullbright"), au deschis calea
spre o primă cunoaştere a posibilităţilor de a lucra într-un domeniu dinamic, competitiv şi economic.
Aceste programe au contribuit în mod decisiv la formarea noţiunilor de activitate publică
într-un sens categoric mai bun decât cel anterior anului 1989.
Dorinţa de a beneficia de protecţia socială a început să ia locul respingerii totale a implicării în
treburile publice, astfel încât interesul cetăţenilor români faţă de participarea în cel de-al treilea sector a
crescut. Posibilitatea aderării României la Uniunea Europeană şi apoi integrarea efectivă în aceasta, a
constituit un important factor de susţinere al organizaţiilor nonprofit mai ales pentru acelea ale căror
activităţi au fost marcate de priorităţile ideologice sau administrative ale Uniunii Europene. Influenţele
exterioare sectorului nonprofit au dat naştere unor presiuni care au stimulat politicile guvernamentale în
acest sens57.
Perioada anilor '90 este marcată de inconsecvenţa politicilor guvernamentale faţă de cel
de-„al treilea sector”, cu nenumărate modificări legislative, organizatorice la nivelul structurilor
statului şi este în parte explicabilă prin atitudinea guvernanţilor dornici, pe de o parte, să finanţeze
costurile serviciilor de protecţie socială dar aflaţi, pe de altă parte, sub presiunea organismelor
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internaţionale care au avut ca scop sistarea controlului statului asupra preţurilor. În ciuda tuturor
tensiunilor existente de-a lungul perioadei post-decembriste, organizaţiile nonprofit au cunoscut o
dezvoltare continuă pe măsură ce legislaţia specifică a devenit mai puţin rigidă şi a început să reflecte şi
alte interese publice. Astfel organizaţiile nonprofit au devenit o forţă în sfera publică şi au în
prezent o foarte bună şansă de a deveni parteneri ai instituţiilor guvernamentale - şi nu rivali ai
acestora - în conturarea obiectivelor şi acţiunilor pentru viitoarele programe în cadrul fenomenului
nonprofit .
Prin încetarea valabilităţii Legii Mîrzescu nr. 21/1924 în anul 2000 şi apariţia Ordonanţei
Guvernului nr. 26/200058, putem afirma cu certitudine că temeiul legal al organizării şi
funcţionării ONP în România îşi demonstrează viabilitatea, tot mai multe asemenea organizaţii îşi
fac apariţia având în vedere şi posibilitatea accesării de noi resurse puse la dispoziţie de Comunitatea
Europeană, dar şi posibilităţile financiare din ce în ce mai limitate ale Statului Român de a-şi îndeplini
atribuţiile derivate din funcţiile statului asumate prin Constituţia post-decembristă a României.
1.4.2 Funcţiile sectorului nonprofit.
Pentru a stabili funcţiile sectorului nonprofit este bine să pornim de la ideea deja acceptată
a delimitării activităţii economico-sociale în sectoare de activitate. Din acest punct de vedere pot fi
delimitate trei sectoare:

sectorul de stat,

sectorul “profit” (economic)

sectorul nonprofit.
În figura nr. 1.2 se prezintă interdependenţa dintre cele trei sectoare. Această interdependenţă în
condiţiile unei democraţii autentice presupune o armonie intersectorială din care efectele nu pot fi decât
cele cu caracter benefic şi de ajutor efectiv pentru segmentul social căruia i se adresează.
Apreciem că sectorul nonprofit are două funcţii principale.
Prima funcţie ar fi cea de prevenire şi corecţie, care încearcă să prevină şi să corecteze
eventuale probleme, lipsuri în funcţionarea sectorului de stat şi cel de afaceri.
O a doua funcţie este cea de dezvoltare, care ajută la dezvoltarea societăţii civile, a societăţii în
general, prin apărarea valorilor civile, prin întărirea colaborării şi prin crearea cadrului activităţilor
comune. Dacă acceptăm cele două funcţii59 – atunci în concordanţă cu terminologia folosită în
managementul ONP-urilor - acestea pot fi considerate chiar adevărata menire a sectorului nonprofit, iar
rezultatele obţinute de sectorul civil pot fi evaluate în funcţie de aceasta.
Sectorul
de stat

Sectorul de afaceri

Sectorul
Nonprofit

Figura 1.2 Sectoarele unei economii naţionale
Sursa: elaborat de autor
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În istoria post-decembristă a sectorului nonprofit din România s-au consumat episoade când
aceste organizaţii şi-au îndeplinit expres cele două funcţii în cadrul societăţii româneşti. Putem aminti
aici cazurile „Dracula Parc” şi „Roşia Montana – Gold Corporation” când datorită unor puternice
acţiuni de protest ale organizaţiilor nonprofit şi civile s-a reuşit să se atragă atenţia reprezentanţilor
sectorului de stat şi chiar a societăţii româneşti asupra pericolelor care derivă din implementarea unor
decizii greşite. Tot pentru îndeplinirea funcţiilor sale se constată o intensă activitate ce sprijină
asociativitatea, crearea de reţele de informare (ex. Birouri de consiliere pentru cetăţeni – un program
finanţat de Uniunea Europeană care prevedea că aceste birouri trebuie gestionate de către ONP-uri în
parteneriate cu instituţii ale administraţiei publice locale) sau organizarea de conferinţe, seminarii,
târguri (Târgul Naţional al Organizaţiilor Nonprofit din România). Totuşi există voci care susţin că
societatea civilă trăieşte una din cele mai negre perioade din existenţa sa. Această perioadă neagră se
datorează în primul rând inactivităţii societăţii civile faţă de excesele puterii60.
Într-o societate democratică, organizaţiile nonprofit au rolul generic de a răspunde unora
dintre nevoile comunităţii care nu sunt acoperite în totalitate de alte tipuri de instituţii (aparţinând
sectorului public sau mediului de afaceri) şi de a oferi posibilitatea unei participări cât mai largi a
cetăţenilor la viaţa publică.
În acest sens, apreciem că organizaţiile nonprofit îşi pot asuma diverse funcţii, cum ar fi:
 Intermedierea relaţiei dintre cetăţeni şi autorităţi;
 Facilitarea integrării sociale a cetăţenilor (organizaţiile reprezintă un cadru de participare
civică);
 Furnizarea de bunuri şi servicii către comunitate;
 Reprezentarea intereselor unor grupuri din cadrul societăţii.

1.5 Cadrul legal al funcţionării persoanelor juridice fără scop
patrimonial
1.5.1 Categorii de persoane juridice fără scop patrimonial
Alături de asociaţii şi fundaţii, întâlnim şi alte forme de organizaţii, a căror apartenenţă la
sectorul nonprofit este discutabilă. Inexistenţa unor prevederi legale prin care să fie stabilite criteriile de
determinare a sectorului nonprofit duce la tratarea acestor organizaţii ca fiind în vecinătatea sectorului
sus numit.
 Cooperativele – se definesc ca fiind asociaţii cu caracter economic care se constituie pe baza
consimţământului liber exprimat al persoanelor ce devin membri ai acestora în scopul
desfăşurării de activităţi în comun cu mijloace de producţie în proprietate colectivă sau închiriate.
Astfel sunt cooperativele de invalizi, care au ca scop integrarea în producţie a persoanelor cu
deficienţe – sunt scutite de impozitul pe profit (regim fiscal derogatoriu). În cazul cooperativelor
există posibilitatea împărţirii profitului între angajaţi, participarea la profit fiind trăsătura care le
determină să aibă o poziţie discutabilă faţă de sectorul non profit.
 Casele de ajutor reciproc - asociaţii fără scop patrimonial, organizate pe liberul consimţământ
al salariaţilor din unităţile economice în scopul sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor.
CAR au dobândit personalitate juridică prin Legea 122/199661. Veniturile dobândite nu se împart
între membri, ele se întorc în cadrul unui fond social destinat susţinerii împrumuturilor.
 Organizaţiile patronale de stat – au fost înfiinţate în 1991, misiunea lor fiind aceea de a
menţine dialogul cu sindicatele şi de a se constitui ca parteneri în ceea ce priveşte negocierile
salariale.
 Sindicatele - sunt organizaţii fără caracter politic, constituite în scopul apărării şi promovării
intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor. Legea care

Nistorescu C. - Cine este societatea civilă? - Evenimentul Zilei, ediţia 15, iulie 2003
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reglementează sindicatele este Legea 62/201162. Sindicatele au un statut independent faţă de
organele de stat, faţă de partidele politice sau faţă de orice altă organizaţie nonprofit. Sindicatele
nu funcţionează în baza Legii 26/2000 dar definirea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor
justifică includerea lor în sectorul nonprofit. Există un număr mic de sindicate care funcţionează
în baza cadrului legal care reglementează funcţionarea ONP-urilor, însă amploarea activităţilor
lor este foarte redusă.
 Societatea Naţională de Cruce Roşie – funcţionează ca persoană juridică de drept public,
nonprofit, apolitică, autonomă şi fără scop patrimonial. Legea care o reglementează e Legea
139/199563. Crucea Roşie beneficiază de măsurile pe care le stabileşte legea şi beneficiază şi de
sprijin financiar pentru desfăşurarea unora din activităţile sale.
 Cluburile sportive – funcţionează în subordinea Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi
Sportului (MECTS) şi au ca surse de finanţare atât venituri extrabugetare, cât şi subvenţii de la
bugetul de stat. Ele se află sub patronaje multiple, raporturile atât cu instituţiile de stat cât şi cu
sectorul privat justifică încadrarea cluburilor sportive între situaţiile hibride public–privat.
 Fundaţiile de tineret – moştenitoare ale unor părţi din fosta Uniunea Tineretului Comunist
(UTC); sunt autonome, chiar dacă cele mai multe din programele lor sunt finanţate prin granturi
de la MECTS.
 Camera de Comerţ şi Industrie a României64 şi cele teritoriale - organizaţii nonprofit autonome
şi de utilitate publică-; au personalitate juridică şi sunt înfiinţate prin libera asociere a
comercianţilor; veniturile se obţin din taxele percepute pe serviciile specializate şi alte fapte de
comerţ.
 Partidele politice - asociaţii ale cetăţenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la
formarea şi exercitarea voinţei lor politice. Partidele sunt persoane juridice de drept public.
Finanţarea partidelor se face din cotizaţii, donaţii, subvenţii de la bugetul de stat pentru partidele
parlamentare sau venituri din activităţi economice proprii.
Se poate observa că majoritatea organizaţiilor nu respectă criteriile pentru a fi incluse pe
deplin în sectorul nonprofit, noţiunea de hibrid fiind cea care le desemnează apartenenţa.

Organizaţiile şi cultele religioase: După 1989, bisericile din România şi-au dobândit o reală şi
efectivă autonomie. În prezent în România cultele religioase sunt libere şi autonome, statul
garantând şi respectând aceste drepturi. Cultele sunt egale în raporturile dintre ele, sunt egale în
faţa legilor şi a autorităţilor, fără privilegii sau discriminări. Statul sprijină activitatea cultelor
religioase, în Constituţia României fiind menţionate câteva modalităţi ale acestui sprijin:
înlesnirea activităţilor religioase în armată, spitale, aziluri, orfelinate, penitenciare. Potrivit
legii, cultele religioase nu intră în sfera sectorului nonprofit, însă acestea au posibilitatea
de a înfiinţa asociaţii sau organizaţii cu caracter religios care însă se supun regimului
comun pe care îl stabileşte O.G. nr. 26/200065 sau alte legi în vigoare din acest domeniu al
persoanelor juridice fără scop patrimonial.
În ţările Uniunii Europene legislaţia cu privire la organizaţiile nonprofit (dintre care cele mai
cunoscute tipuri sunt fundaţiile şi asociaţiile) aparţine uneia dintre următoarele două tradiţii juridice66:

Ţările de drept cutumiar (ex. Marea Britanie) consideră că acordul benevol între persoanele care
fondează o asociaţie este suficient pentru ca asociaţia să primească personalitate juridică;

Ţările de drept scris (ex. Franţa) cer ca anumite formalităţi cum ar fi înregistrarea şi publicitatea
să fie îndeplinite înaintea acordării personalităţii juridice.

62

Legea nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social, Emitent: Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 322 din 10 mai 2011, Data
intrării în vigoare : 13 mai 2011
63
Legea nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, Emitent: Parlamentul, Publicat în:
M.O. nr. 303 din 30 decembrie 1995, Data intrării în vigoare : 30 decembrie 1995
64
Decret-Lege nr. 139 din 11.5.1990, privind camerele de comerţ şi industrie din România, abrogat de art.50 din Lege
335/2007 la data de 9 decembrie 2007, Emitent: Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională, Publicat în: M.O. nr. 65 din
12.5.1990
65
Ordonanţă nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (actualizată) cu privire la asociaţii şi fundaţii, Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O.
nr. 39 din 31 ianuarie 2000, Data intrării în vigoare : 30 aprilie 2000
66
Sibian, I., E. - Legislaţia cu privire la sectorul nonprofit în ţările Uniunii Europene – studiu în colaborare cu Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, p. 2
28

1.5.2 Aspecte juridice privind funcţionarea organizaţiilor nonprofit în România
Cadrul legal al funcţionării organizaţiilor nonprofit din România este stabilit prin intermediul
Ordonanţei Guvernului nr. 26/200067 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 46/2005.
Potrivit acestor reglementări asociaţiile şi fundaţiile sunt persoane juridice, adică subiecte de drept civil.
În domeniul statutului asociaţiilor fără scop patrimonial şi al fundaţiilor – prima reglementare generală,
unitară şi sistemică a apărut abia în anul 1924 cunoscută sub numele de Legea Mârzescu, după numele
ministrului justiţiei de la acea epocă - Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţiuni şi
Fundaţiuni), a reprezentat una din cele mai moderne şi reuşite reglementări, reuşind să reziste, în pofida
vicisitudinilor istorice, până în anul 2000 când a fost abrogată de Ordonanţa nr. 26/2000.
Ordonanţa nr. 26/2000 se caracterizează printr-o abordare liberală în ceea ce priveşte
modalităţile şi procedurile simplificate de constituirea a asociaţiilor şi fundaţiilor, organizarea şi
funcţionarea internă a acestora, precum şi raporturile lor cu autorităţile şi instituţiile publice. În
cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, asociaţiile şi fundaţiile sunt definite în primul rând prin
calitatea lor de subiecte de drept şi numai mediat şi derivat prin natura contractuală sau voliţională a
celor care le compun ori, după caz, le constituie, deoarece aceste entităţi sunt şi rămân subiecte de drept
de sine stătătoare, independente de membrii lor sau, după caz, de creatorii acestora.
Considerăm că distincţia fundamentală dintre Legea 21/1924 şi Ordonanţa Guvernului nr.
26/2000 constă în libertatea mai largă de care se bucură cei care creează astfel de entităţi care
privesc asocierea, dobândirea personalităţii juridice şi modul de structurare internă a
raporturilor dintre ei. Totodată această ordonanţă urmăreşte să consacre rolul statului de
partener şi, într-o oarecare măsură, de promotor al organizaţiilor cu scop nepatrimonial, atât în
ceea ce priveşte o concentrare comună asupra problemelor ce interesează în egală măsură, sfera
publică şi cea privată, cât şi în sensul sprijinirii acestor organizaţii prin acordarea anumitor
facilităţi de ordin fiscal, economic sau de altă natură.
1.5.3 Demersuri legale necesare obţinerii personalităţii juridice pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial – organizaţii nonprofit
În vederea obţinerii personalităţii juridice pentru persoanele juridice fără scop patrimonial –
organizaţii nonprofit, persoanele fizice şi/sau juridice ce înţeleg să-şi desfăşoare activitatea într-o formă
asociativă nonprofit, pe lângă cunoaşterea foarte bună a prevederilor legale care reglementează acest tip de
asociere, trebuie să parcurgă şi un sistem de proceduri care pot fi considerate chiar standarde de organizare şi
în care sunt prezentate în mod detaliat cronologic, logic şi succesiv, etapele ce trebuiesc parcurse în acest
demers.
1.5.3.1 Obţinerea certificării disponibilităţii denumirii organizaţiei
Prin acest demers se verifică existenţa sau inexistenta unei alte organizaţii având aceeaşi
denumire cu cea pe care se doreşte să o poarte noua organizaţie prin solicitarea informaţiilor despre
disponibilitatea denumirii. În condiţiile în care denumirea respectivă era disponibilă la momentul
depunerii solicitării, funcţionarii din cadrul Ministerului Justiţiei, realizează din oficiu, rezervarea pe o
perioadă de 90 de zile a denumirii respective.
Condiţiile pentru obţinerea certificării disponibilităţii denumirii organizaţiei sunt:
 trimiterea cererii tip completate, în original,
 prezentarea documentului doveditor al plăţii (chitanţei), în original cu suma virată într-un cont
deschis la Trezoreria Finanţelor Publice, din raza de domiciliu a viitoarei organizaţii, pe seama
Ministerului Justiţiei.

Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (actualizată) cu privire la asociaţii şi fundaţii, Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O.
nr. 39 din 31 ianuarie 2000, Data intrării în vigoare : 30 aprilie 2000
29
67

Actele pot fi depuse de către orice persoană abilitată, sau pot fi trimise prin poştă la Registratura
Generală68 a Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5 Bucureşti specificându-se adresa de
corespondenţă.
Dovada de rezervare a denumirii se eliberează în termen de 4 zile dacă este ridicată personal sau
poate ajunge prin poştă la destinatar în circa două săptămâni.
1.5.3.2 Elaborarea statutului
Apreciem că statutul reprezintă documentul de bază prin care se statuează actul de voinţă
a fondatorilor organizaţiei, precum şi alte informaţii referitoare la organizaţia în cauză. Statutul
descrie asociaţia şi precizează principalele reguli după care aceasta lucrează şi va cuprinde, în mod
obligatoriu informaţiile:
 datele de identificare ale asociaţilor: numele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor
juridice si, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
 denumirea organizaţiei ;
 sediul organizaţiei;
 durata de funcţionare a organizaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului
sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 patrimoniul organizaţiei. Activul patrimonial, în valoare de cel puţin dublul salariului minim brut
pe economie, la data constituirii organizaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al
asociaţilor;
 explicitarea scopului şi a obiectivelor organizaţiei ;
 categoriile de resurse patrimoniale ale organizaţiei;
 organelor de conducere, administrare şi control ale organizaţiei, precum şi atribuţiile
acestora;
 procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare şi
control, pe parcursul existenţei organizaţiei;
 destinaţia bunurilor aflate în patrimoniul organizaţiei, în cazul dizolvării organizaţiei;
 semnăturile asociaţilor.
Temeiul legal69 prevede expres că omiterea oricărei categorii de informaţii dintre cele
listate mai sus, conduce la pierderea valabilităţii juridice a statutului.
1.5.3.3 Elaborarea actului de constituire
Considerăm că actul constitutiv are rolul de a indica dorinţa fondatorilor de a înfiinţa o
anumită asociaţie şi va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele categorii de informaţii:
 datele de identificare ale asociaţilor (aceştia pot fi şi persoane juridice);
 numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
 denumirea organizaţiei;
 sediul organizaţiei;
 durata de funcţionare a organizaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului
sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 patrimoniul iniţial al organizaţiei;
 componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale organizaţiei;
 persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii
juridice sau modificare, completare a statutului iniţial, după caz;
Informaţii legate de obţinerea certificării disponibilităţii denumirii se pot obţine de la Ministerul Justiţiei, Direcţia Relaţii
cu publicul şi ONG, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 (clădirea Ministerului Justiţiei, intrarea prin spate. O altă
posibilitate de a obţine informaţii privind această etapă în procesul de înregistrare a organizaţiei este prin intermediul unui
robot telefonic al Ministerului Justiţiei. În acest scop se sună la centrala ministerului, la numărul 021-3144400, interior 2483.
69
Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Emitent: Guvernul Publicat în: M.O. nr. 39 din 31
ianuarie 2000, Data intrării în vigoare : 30 aprilie 2000
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semnăturile asociaţilor.

Specificăm şi aici că omiterea oricărei categorii de informaţii dintre cele prezentate mai sus,
conduce la pierderea valabilităţii juridice a respectivului act constitutiv.
Pentru elaborarea statutului şi a actului de constituire este posibilă, dar nu obligatorie, recurgerea
la serviciile unui jurist. De asemenea, majoritatea centrelor de resurse pentru organizaţii nonprofit
acordă consultanţă în domeniul constituirii de organizaţii.
Pentru autentificarea statutului şi a actului de constituire, aceste documente, trebuie prezentate la
un notar, împreună cu dovada disponibilităţii denumirii.
1.5.4

Obţinerea dovezii de spaţiu şi a patrimoniului iniţial

Dovada de spaţiu reprezintă de cele mai multe ori nu un singur document ci seturi de documente
care indică faptul ca organizaţia îşi va avea sediul (“domiciliul legal”) într-un anumit imobil. Sunt
acceptate ca dovezi de spaţiu contracte de închiriere, contracte de comodat sau declaraţie de accept
privind utilizarea unui spaţiu drept sediu al organizaţiei. Aceste acte trebuie sa fie însoţite de documente
care sa ateste calitatea de proprietar (extras de carte funciară) sau chiriaş deţinând dreptul de
subînchiriere (contract de închiriere sau comodat), a persoanei care pune la dispoziţie organizaţiei
spaţiul respectiv.
În ceea ce priveşte patrimoniul iniţial menţionăm faptul că dovada existenţei acestuia este
reprezentată de un extras al unui cont provizoriu al cărui titular este organizaţia, deschis la orice
bancă de către un împuternicit. În acest cont trebuie depusă o suma minimă egală cu două salarii
minime pe economie. Din contul respectiv nu pot fi făcute retrageri de numerar sau transferuri decât
după finalizarea procesului de înregistrare juridică a organizaţiei. De asemenea, sumele din care s-a
constituit patrimoniul iniţial nu pot fi returnate ca atare celor care le-au pus la dispoziţie în acest scop.
O alternativa este constituirea patrimoniului iniţial din bunuri în natură (mobilier, echipamente,
etc.). În acest caz, este necesară existenţa unor acte legalizate la notariat care să indice că respectivele
bunuri intră în patrimoniul organizaţiei.
1.5.4.1 Depunerea dosarului de înscriere la judecătorie
Dosarul se depune la Registratura Judecătoriei în aria de competenţă a căreia se află sediul
organizaţiei, după ce în prealabil s-a plătit taxa judiciară de timbru la Trezorerie (19 lei).
Dosarul va cuprinde: actul constitutiv în cel puţin 3 exemplare, statutul în cel puţin 3 exemplare,
actele care fac dovada sediului, actele care dovedesc constituirea patrimoniului iniţial, dovada
disponibilităţii denumirii organizaţiei, timbrul judiciar, dovada plăţii taxei judiciare de timbru, precum
şi o cerere de înregistrare a persoanei juridice.
Prezentarea la şedinţa camerei de consiliu a judecătoriei la data programată în momentul
depunerii cererii este de asemeni un lucru necesar.
În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea organizaţiei nu sunt îndeplinite la prima
înfăţişare, judecătorul va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul organizaţiei, punându-i în
vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate până la un nou termen. Dacă
neregularităţile constatate privesc dispoziţiile de neconstituţionalitate, pentru termenul fixat va fi citat şi
reprezentantul parchetului de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de
înscriere împreună cu actul constitutiv şi statutul organizaţiei. În acest caz, punerea concluziilor de către
procuror este obligatorie.
În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi
concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea
organizaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Se depune, astfel, la registratura judecătoriei o solicitare pentru ridicarea sentinţei definitive
şi a statutului în formă legalizată de la judecătorie, însoţită de o chitanţă care certifică plata taxei de
ridicare a actului juridic în cauză (taxa plătită în contul judecătoriei şi un timbru judiciar ).
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O organizaţie nonprofit care beneficiază de statutul de persoană juridică devine automat
subiectul legislaţiei fiscale, fiind obligată să conducă evidenţa operaţiunilor financiare efectuate în
cadrul activităţilor sale. În conformitate cu legislaţia actuală, organizaţia trebuie să intre în evidenţa
organelor fiscale, depunând la Administraţia Financiară, în termen de cel mult 5 zile de la obţinerea
sentinţei definitive şi a certificatului de înscriere ca persoană juridică, documentaţia pentru
eliberarea certificatului de înregistrare fiscală.
Astfel, având personalitate juridică, relaţia dintre organizaţiile nonprofit şi autorităţile
publice poate începe!

1.6 Biserica Ortodoxă Română – precursoare a activităţilor nonprofit – operă socială
În elaborarea acestui capitol am considerat oportun ca pe lângă definirea, evoluţia,
înfiinţarea şi organizarea persoanelor juridice fără scop patrimonial – ca organizaţii nonprofit –
să fixăm cadrul conceptual legat de Biserica Ortodoxă cu prezentarea organizării şi a
particularităţilor existente în principalele ţări ortodoxe, cu o prezentare cronologică a etapelor
privind evoluţia acesteia în teritoriile menţionate, dar cu prezentarea specificităţii Bisericii
Ortodoxe din România.
Aşa cum am afirmat în cuprinsul capitolului, nu am putut desprinde de problematica tratată
particularităţile cu caracter social desfăşurate de organizaţii nonprofit, de activitatea iniţiată în cadrul
Bisericii Ortodoxe din România, referitoare la aceleaşi domenii şi care vin nu să împiedice sau să
zădărnicească activitatea ONP, ci dimpotrivă, să le întregească.

1.6.1 Unele consideraţii privind activitatea social – filantropică în principalele biserici
Pentru a face legătura între activitatea socială practicată de către ONP-uri şi activitatea
social filantropică a Bisericii Ortodoxe Română apreciem că este oportun să precizăm faptul că
activitatea desfăşurată de către BOR nu are un caracter singular şi nu identifică în exclusivitate
activitatea acesteia, ceea ce îi conferă o integrare sub această activitate cu celelalte biserici surori de rit
ortodox, dar şi cu celelalte biserici de diferite rituri: catolic, protestant, reformat, anglican etc..
Trăsătura esenţială a tuturor bisericilor indiferent de rit este aceea că, pe lângă activitatea
clericală, toate au avut preocupări pe linia social – filantropică fiind precursoarele organizaţiilor
nonprofit care au organizat şi desfăşurat activităţi similare cu cele ale bisericilor dar având un caracter
laic, un caracter care vizează satisfacerea necesităţilor imediate şi trupeşti a „asistaţilor”, şi mai puţin a
laturii sufleteşti a acestor „asistaţi”.
Referitor la bisericile surori cu biserica ortodoxă română de rit ortodox prezentăm
preocupările acestora în Rusia, Bulgaria, Grecia, Contantinopol, Alexandria, Egipt, Antiohia,
Ierusalim şi Muntele Sinai.
Astfel, în Rusia, paralel cu organizarea şi clarificarea din punct de vedere dogmatic a Bisericii
Ortodoxe Ruse, s-au iniţiat şi o serie de măsuri cu caracter social, până la secularizarea averilor
mănăstireşti, atributele activităţilor cu caracter social, întrajutorare, asistenţă socială, etc. revenind
mănăstirilor concomitent cu activitatea parohiilor.
În Bulgaria, pe lângă activitatea clericală în cunoscutele mănăstiri din Rila, Bacicovo, Trojan,
Preobrajenskoe au existat organizate spitale, şcoli pentru preoţi, azile pentru bătrâni, o bogată activitate
social – culturală si de asistenţă social – filantropică.
În Grecia, cu toate frământările petrecute în cadrul stabilirii regimului juridic al Bisericii
Ortodoxe Greceşti, latura misionar-filantropică şi socială nu a fost neglijată, mănăstirilor şi parohiilor
revenindu-le sarcina de a organiza şi desfăşura activităţi cu caracter social de întrajutorare, de protecţie
socială suplinind în unele perioade chiar tânărul stat grecesc în formare, astăzi Biserica Grecească
constituind un punct de referinţe în activitate areligioasă, misionar-ortodoxă.
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În patriarhia ecumenică a Costantinopolului activităţile cu caracter social – cultural şi social
– filantropic s-au derulat în cele 29 de şcoli confesionale, 36 de societăţi culturale, 28 de organizaţii de
binefacere, toate acestea au vizat în special categoriile defavorizate ale populaţiei.
În Patriarhia Alexandriei activitatea social – filantropică se concretizează în asistarea celor
peste 200 mii de credincioşi greci, arabi şi africani ortodocşi, cele patru mitropolii din Egipt având
organizate spitale, cămine de bătrâni, şcoli confesionale etc., iar în ţările africane de sub jurisdicţia
acesteia desfăşoară o activitatea misionară dar mai ales social – filantropică legată de categoriile
defavorizate ale populaţiei din aceste ţări.
În patriarhia Antiohiei se găseşte un număr de 1 milion de credincioşi pentru care s-au
organizat 10 spitale, 25 azile de bătrâni, 8 şcoli confesionale, activitatea social - filantropică se
desfăşoară în cadrul acestor unităţi, vizaţi sunt cu precădere credincioşi de rit ortodox dar nu numai, şi
care au greutăţi materiale şi sufleteşti.
Patriarhia Ierusalimului deserveşte peste 80 de mii de credincioşi grupaţi în trei eparhii
deservite de 13 episcopi, 68 preoţi şi peste 50 de călugări. Activitatea social – filantropică se desfăşoară
în cele 40 de mănăstiri dar şi pe lângă biserici fiind înfiinţate organizaţii „Frăţia Sfântului Mormânt”,
„Biserica Sfântului Mormânt”, „Biserica Naşterii Domnului din Bethleem” care au organizate activităţi
cu caracter social – filantropic şi care asistă credincioşii defavorizaţi.
Arhiepiscopia Muntelui Sinai practic se confundă cu administraţia Mănăstirii Sfânta Ecaterina.
Prin cei 20 de călugări şi de ierarhi activitatea social – filantropică se desfăşoară în jurul Mănăstirii,
persoanele în special pelerinii fiind găzduiţi în anexele mănăstirii acordându-li-se la nevoie chiar
asistenţă medicală.
Aşa cum am afirmat anterior, bisericile din ritul catolic şi din cele derivate din acesta au şi
ele la rândul lor organizate sub denumirea de „Ordine” activităţi cu caracter social – filantropic
atât în ţările vest europene cât şi în ţările din Orient şi Extremul Orient. În ceea ce priveşte Biserica
Baptistă din Statele Unite (majoritară), aceasta desfăşoară activităţi social – filantropice prin sistemul
şcolilor confesionale, universităţilor private cu caracter religios, a spitalelor, a grădiniţelor şi a
căminelor de bătrâni, reţeaua de asistenţă social – filantropică fiind foarte dezvoltată şi cu impact
asupra populaţiei defavorizate.
1.6.2 Sistemul de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română
Biserica Ortodoxă Română (BOR) – pornind de la valoarea unică a fiecărei persoane umane,
valoare dată de prezenţa chipului lui Dumnezeu în orice om - completează cadrul instituţional în ceea ce
priveşte asistenţa socială prin acţiunile cu caracter pur material, dar întregeşte - prin amploarea şi
structura sa - mai ales prin activitatea filantropică, necesitatea asistenţei duhovniceşti a fiecăruia dintre
noi.
În pofida dificultăţilor prin care trecem zi de zi, ierarhii, profesorii de teologie şi preoţii Bisericii
Ortodoxe Române îşi continuă activitatea lor misionară, socială şi culturală pentru a fi vrednici de
înaintaşii lor, cărora doresc să le cinstească memoria printr-o activitate tot mai rodnică.
Astfel, sistemul de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română este determinat de slujirea
misionară şi pastorală a Bisericii şi are profil social şi filantropic70. Activitatea de asistenţă socială se
desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române71, precum şi ale legislaţiei în vigoare referitoare la furnizorii de servicii sociale72
Prin alcătuirea BOR, sistemul de asistenţă socială este integrat şi organizat profesional în cadrul
structurilor administrativ – organizatorice ale bisericii ortodoxe din România. Asociaţiile şi fundaţiile cu

Popovici D.M. – Sistemul de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română, Revista Din agora economică bănăţeană,
Editura Quattro Print, Timişoara, ianuari 2010, p. 10
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Statutul din 16 ianuarie 2008 pentru organizarea si funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Emitent: Guvernul, Publicat
în: M.O. nr. 50 din 22 ianuarie 2008 art.53 lit.c, d,g; art.69,70,72; art. 94 lit.f; art.100,170
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Ordonanţa nr. 68 din 28 august 2003(*actualizată până la data de 22 noiembrie 2004*) privind serviciile sociale, Emitent:
Guvernul, Publicat în: M.O. nr. 619 din 30 august 2003
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scop social şi filantropic care funcţionează sub patronajul structurilor administrative organizatorice ale
Bisericii au personalitate juridică conform legislaţiei referitoare la organizaţiile nonprofit73.
Din analiza şi studiul reţelei de asistenţă socială ce funcţionează cu binecuvântarea BOR,
am desprins obiectivele acesteia, pe care le enumerăm ca fiind:
 aducerea la îndeplinire a misiunii pe care o are Biserica pentru cei aflaţi în situaţii de
dificultate, în conformitate cu învăţătura de credinţă;
 furnizarea de servicii sociale primare şi specializate, precum şi servicii de îngrijire socialmedicală conform prevederilor legale în vigoare;
 crearea şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau
grupurile sociale care se afla în situaţii de dificultate;
 înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţă socială şi medico-socială proprii sau în
parteneriat cu organisme publice şi/sau private;
 efectuarea de studii şi cercetări sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale;
 participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de
acţiune la nivel naţional, judeţean şi local;
 colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale
ministerelor, organisme ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de
stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu;
 informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării
acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc.; editarea de
publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic;
desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor probleme
sociale;
1.6.2.1 Organizarea sistemului de asistenţă socială în BOR
Scoatem în evidenţă faptul că la nivelul central, al Patriarhiei Române, în cadrul Sectorului
“Biserica şi Societatea” funcţionează Biroul de Asistenţă Socială al Patriarhiei Române, cu rol de
coordonare şi îndrumare în punerea în aplicare a strategiei BOR în domeniul social. Prin urmare,
observăm că la acest nivel se:
 elaborează strategia şi planurile de acţiune în domeniul social ale Bisericii Ortodoxe Române,
potrivit îndrumărilor Sfântului Sinod;
 coordonează şi îndrumă punerea în aplicare a strategiei Bisericii Ortodoxe Române în domeniul
social, potrivit îndrumărilor Sfântului Sinod;
 stabileşte şi menţine comunicarea cu organele centrale bisericeşti şi cu Sectoarele Sociale ale
eparhiilor;
 elaborează şi coordonează punerea în practică a diferite programe naţionale în domeniul social
vizând probleme actuale care conduc la degradarea morală, marginalizarea şi excluderea socială a
unora dintre credincioşi;
 organizează întâlniri periodice cu consilierii eparhiali sociali şi inspectorii pe probleme de
asistenţă socială, coordonatori ai Birourilor de Asistenţă socială de la centrele eparhiale;
 identifică surse de finanţare pentru susţinerea programelor de asistenţă socială ale Bisericii;
 monitorizează legislaţia în domeniul asistenţei sociale şi informează centrele eparhiale cu
privire la aceasta;
 organizează activităţi de informare a opiniei publice în scopul educării şi sensibilizării
membrilor comunităţilor cu privire la diferite aspecte ale problematicii sociale (organizarea de
seminarii, conferinţe, dezbateri, campanii publice, editarea de publicaţii);
 reprezintă Biserica Ortodoxă Română în relaţiile de colaborare, asociere şi parteneriat cu
organele competente de stat şi particulare, cu fundaţii şi asociaţii, precum şi cu organisme
internaţionale specializate în activităţi de asistenţă socială;
Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (actualizată până la data de 22 decembrie 2008) cu privire la asociaţii şi fundaţii,
Publicat în: M.O. nr. 39 din 31 ianuarie 2000
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 organizează schimburi de experienţă între eparhii, precum şi cu organisme similare ale
Bisericilor Ortodoxe surori şi ale altor Biserici;
 întocmeşte raportul anual privind activitatea de asistenţă socială desfăşurată de Patriarhia
Română pe baza datelor primite de la eparhii, studiază şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea
acesteia.
La nivelul Eparhiilor, activitatea de asistenţă socială este organizată şi desfăşurată prin “
Biroul de asistenţă socială “componentă a Sectorului Social –Misionar al eparhiei. Sectorul Social –
Misionar este condus de un consilier eparhial social numit de chiriarhul locului, iar Biroul de asistenţă
socială este condus de un inspector eparhial cu probleme de asistenţă socială74.
Amintim aici şi faptul că, printre alte atribuţii de ordin clerical, consilierul eparhial social are
următoarele atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale la nivel de eparhie:
 coordonează elaborarea strategiei de activitate în domeniul social a eparhiei, pe care o supune
spre aprobare chiriarhului, Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale;
 propune spre aprobare chiriarhului şi Consiliului Eparhial structura organizatorică a Sectorului
Social Misionar, în funcţie de evoluţia activităţilor şi dezvoltarea acestui sector, recomandând
angajarea de personal nou, în urma concursului de selecţie;
 supervizează elaborarea tuturor documentelor necesare bunei funcţionări a sectorului:regulamente
de ordine interioară, strategii, politici, proceduri, fişe de post, etc.;
 monitorizează serviciile sociale furnizate la nivel de eparhie, din punct de vedere al respectării
standardelor de calitate şi al modului de gestionare a acestora;
 coordonează activitatea structurilor organizatorice care compun Sectorul Social Misionar,
urmărind respectarea standardelor calitative şi manageriale;
 supervizează aspectele financiare legate de funcţionarea sectorului (costuri administrative, pentru
derularea de proiecte şi programe, pentru funcţionarea aşezămintelor de asistenţă sociale ale
Bisericii);
 prezintă organelor de conducere execuţia bugetară pentru anul care a trecut, propunând spre
aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli al sectorului pentru anul următor;
 supervizează activitatea de scriere a propunerilor de finanţare şi atragere de fonduri, ca o
componentă a strategiei de dezvoltare a activităţii în domeniul social;
 supervizează mediatizarea activităţii sociale din cadrul eparhiei;
 supervizează şi dezvoltă relaţia cu protoieriile, parohiile şi mânăstirile din eparhie în ceea ce
priveşte colaborarea în domeniul social;
 supervizează întocmirea tuturor rapoartelor solicitate de către organele de conducere ale eparhiei,
precum şi de către Patriarhie;
 menţine şi dezvoltă legătura cu partenerii, colaboratorii şi finanţatorii din domeniul social,
iniţiind noi contacte;
 participă la şedinţele Permanenţei Consiliului Eparhial şi ale Consiliului Eparhial, precum şi la
orice alte întâlniri la care este solicitat de chiriarh;
 prezintă chiriarhului informări cu privire la orice aspect legat de domeniul social.
În funcţie de amploarea activităţilor de asistenţă socială la nivel de eparhie, pot exista mai multe
posturi de inspector eparhial cu probleme de asistenţă socială, înfiinţate la propunerea consilierului
eparhial, cu aprobarea ierarhului, în vederea gestionării tuturor problemelor de asistenţă socială la nivel
de eparhie75.
La nivelul protopopiatelor şi parohiilor, activitatea de asistenţă socială se realizează prin
Biroul de Asistenţă Socială sub directa supervizare a protopopului care răspunde de buna desfăşurare
a activităţii faţă de Sectorul Social al eparhiei.
În oraşele în care nu există protopopiat Biroul de asistenţă socială se va organiza în cadrul celei
mai importante parohii desemnată de ierarhul locului, în conformitate cu prevederile din statutul de
organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române.
Popovici D. M. – Sistemul de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română, Revista Din agora economică bănăţeană,
Editura Quattro Print, Timişoara, ianuarie 2010, p. 11
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Modul de organizare şi funcţionare a Biroului de Asistenţă Socială este unic pentru
întreaga Biserică Ortodoxă Română. Personalul Biroului de Asistenţă Socială este constituit din
asistenţi sociali cu studii superioare de specialitate, angajaţi prin concurs, cu binecuvântarea
ierarhului.
Coordonatorul Biroului de Asistenţă Socială de la protopopiat este numit din rândul
membrilor Biroului de către consilierul social, cu binecuvântarea ierarhului şi are următoarele
atribuţii:
 elaborează şi coordonează punerea în aplicare a strategiei de activitate în domeniul social a
Biroului de Asistenţă Socială din cadrul protopopiatului;
 îndrumă şi coordonează activitatea asistenţilor sociali din cadrul biroului;
 prezintă lunar la biroul de la centrul eparhial raportul de activitate;
 participă la conferinţele preoţeşti şi la întâlnirile trimestriale organizate la centrul eparhial de
către inspectorul eparhial pe probleme de asistenţă socială;
 are drept de semnătură alături de semnătura protopopului pe actele elaborate în cadrul Biroului;
 deţine ştampila Biroului care poartă însemnele protopopiatului având în plus menţiunea “ Biroul
de asistenţă socială ”;
 participă la implementarea diferitelor programe sociale, alături de ceilalţi asistenţi sociali din
componenţa biroului.
Protopopiatul are cont separat destinat activităţii Biroului de Asistenţă Socială în care vor fi
incluse donaţii de la persoane fizice şi juridice, sponsorizări şi venituri obţinute din activităţi proprii,
precum şi cotă parte din fondul,,Filantropia”. Fondul constituit va fi folosit numai pentru activităţile
Biroului de Asistenţă Socială. Gestionarea fondurilor se va efectua prin serviciul de contabilitate al
protopopiatului, cu respectarea prevederilor legale.
Prezentăm deasemenea faptul că în tot acest sistem bine alcătuit, asistentul social de la
protopopiat îşi desfăşoară activitatea în cadrul protopopiatului şi are următoarele atribuţii76:
 identifică, evaluează, centralizează şi sistematizează problemele sociale din cadrul
protopopiatului, formulând propuneri pentru soluţionarea lor;
 furnizează servicii sociale prin dezvoltarea de programe/proiecte de asistenţă socială la nivel de
protopopiat;
 stabileşte criteriile de selecţionare a persoanelor ce vor beneficia de asistenţă socială în funcţie de
priorităţi şi posibilităţi de sprijinire a acestora;
 efectuează anchete sociale şi întocmeşte dosarul social pentru fiecare beneficiar, ce va conţine
toate datele necesare stabilirii planului individualizat de asistenţă;
 dezvoltă planuri de acţiuni, programe, măsuri, activităţi profesionalizate şi servicii specializate
pentru persoanele aflate în dificultate, în conformitate cu legislaţia existentă în domeniu;
 monitorizează beneficiarii serviciilor de asistenţă socială acordate de către Biroul de Asistenţă
Socială;
 organizează campanii de colectare de fonduri şi produse (îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării,
rechizite, fond de carte, etc.) asigurând, totodată, distribuirea acestora către persoanele care
beneficiază de asistenţă socială;
 iniţiază şi coordonează programe de voluntariat, antrenând în aceste programe şi
comunitatea locală;
 sensibilizează autorităţile locale în vederea conştientizării diferitelor probleme sociale şi
acordării sprijinului necesar persoanelor/familiilor aflate în dificultate;
 colaborează cu instituţii de stat şi organizaţii nonprofit care desfăşoară activităţi în
domeniul asistenţei sociale;
 colaborează cu preoţii din parohiile unde sunt identificate cazuri de persoane sau familii în
dificultate, în scopul susţinerii serviciilor sociale acordate în sprijinul acestora;
 participă la întâlnirile cu asistenţii sociali din alte protopopiate organizate la Centrul eparhial.
Asistenţa socială se poate desfăşura şi la nivel de parohie. Asistentul social de la parohie îşi
desfăşoară activitatea în cadrul parohiei şi are următoarele atribuţii:
Popovici D. M. – Sistemul de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română, Revista Din agora economică Bănăţeană,
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 este delegatul parohului în conducerea consiliului parohial pentru activităţile de asistenţă
socială77;
 identifică, evaluează, centralizează şi sistematizează problemele sociale din cadrul parohiei,
formulând propuneri pentru soluţionarea lor;
 furnizează servicii sociale prin dezvoltarea de programe/proiecte de asistenţă socială la nivel de
protopopiat;
 stabileşte criteriile de selecţionare a persoanelor ce vor beneficia de asistenţă socială în funcţie de
situaţia existentă în parohie, de priorităţi şi posibilităţi de sprijinire a acestora, le supune spre
aprobare comitetului parohial;
 efectuează anchete sociale şi întocmeşte dosarul social pentru fiecare beneficiar, ce va
conţine toate datele necesare stabilirii planului individualizat de asistenţă;
 gestionează fişele privind situaţia familiilor şi persoanelor din parohie care beneficiază de
asistenţă socială;
 dezvoltă planuri de acţiuni, programe, măsuri, activităţi profesionalizate şi servicii specializate
pentru persoanele aflate în dificultate, în conformitate cu legislaţia existentă în domeniu;
 efectuează vizite la domiciliul asistaţilor pe care îi are în evidenţă după un program bine
stabilit;
 organizează colectarea şi distribuirea de fonduri de la diferiţi donatori (persoane fizice şi juridice)
către persoanele care beneficiază de programele de asistenţă socială;
 mediază relaţiile între familiile donatoare şi familiile asistate;
 pregăteşte şi organizează grupurile de voluntari pe echipe de lucru şi îi coordonează în
activitatea de asistenţă socială;
 organizează întâlniri periodice între membrii consiliilor parohiale şi voluntarii din diferite parohii,
implicaţi în activităţi de asistenţă socială;
 organizează diferite activităţi cu asistaţii din cadrul parohiei ( activităţi de interes comunitar,
întâlniri cu tematică social educativă, activităţi cu caracter cultural, recreativ etc.);
 colaborează cu instituţii de stat şi organizaţii nonprofit care desfăşoară activităţi în domeniul
asistenţei sociale;
 colaborează cu preoţii şi asistenţii sociali din celelalte parohii;
 prezintă trimestrial consiliului parohial raportul de activitate, care după avizare este înaintat
Biroului de Asistenţă Socială din protopopiat;
 participă la întâlnirile cu asistenţii sociali din cadrul protopopiatului.
Precizăm faptul că personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de asistenţă socială al
Bisericii Ortodoxe Române este alcătuit din asistenţi sociali cu studii de specialitate şi specialişti având
diverse calificări şi competenţe, responsabilităţi şi atribuţii specifice domeniului de activitate,
respectând prevederile legilor în vigoare în domeniul asistenţei sociale.
Pentru realizarea scopului şi obiectivelor Bisericii Ortodoxe Române în domeniul asistenţei
sociale, Patriarhia Română, centrele eparhiale, protopopiatele şi parohiile pot înfiinţa organizaţii
nonprofit. Funcţionarea acestor organizaţii nonprofit, la nivelul Patriarhiei Române este aprobată prin
Hotărâre a Sfântului Sinod, iar la nivelul celorlalte structuri prin Hotărâre a Adunării Eparhiale, cu
precizarea expresă că binecuvântarea acordată poate fi retrasă în situaţia în care activitatea desfăşurată
se îndepărtează de principiile, valorile şi viziunea Bisericii Ortodoxe.
Celelalte culte recunoscute de către statul Român prin legea 489 din 200678 au dreptul să
organizeze şi să desfăşoare activităţi în domeniul asistenţei sociale prin înfiinţarea de organizaţii
nonprofit. Aceste organizaţii se adresează activităţilor cu caracter social – filantropic îndreptate în
special înspre cei care sunt defavorizaţi din cadrul bisericilor respective şi care apreciem noi că şi
acestea vizează ajutorarea celor defavorizaţi şi categoriile sociale care le solicită serviciile pe care le au
organizate.

Statutul din 16 ianuarie 2008 pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Emitent: Guvernul, Publicat
în: M.O. nr. 50 din 22 ianuarie 2008, art.68, lit.c, d, g şi art.69
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În ceea ce privesc documentele constitutive ale organizaţiilor nonprofit înfiinţate în baza
Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea BOR (Statut, Regulamentul de organizare şi funcţionare)
acestea trebuie să fie în concordanţă cu prevederile Statului BOR. Scopul şi obiectivele acestora vor
contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor BOR în domeniul social. Activitatea organizaţiilor
nonprofit va fi supervizată de către Sectorul Social al eparhiei care i-a acordat binecuvântarea şi
în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, iar raportul de activitate anual al organizaţiilor care
funcţionează cu binecuvântarea Bisericii va fi înaintat Sectorului Social spre analiză după adoptarea de
către organele de conducere proprii.
1.6.2.2 Asistenţa socială dezvoltată de BOR
Studiind asest subiect, prezentăm faptul că în cuprinsul Patriarhiei Române funcţionează un
număr de 14.100 unităţi bisericeşti, din care: un centru patriarhal, cinci mitropolii, unsprezece
arhiepiscopii, 13 episcopii, 162 protopopiate, 11.010 parohii şi 2.310 filii, 386 mănăstiri (5.900
existente şi 270 în construcţie), precum şi 12.052 cimitire bisericeşti.
Tot în cuprinsul Patriarhiei Române sunt deschise cultului şi funcţionează 14.574 locaşuri de
cult, din care: 63 catedrale (24 catedrale eparhiale şi 23 biserici-catedrale); 10.580 biserici parohiale,
2.072 biserici filiale, 433 biserici de mănăstiri, 208 biserici de cimitir, 12 biserici fundaţionale, 48
biserici izolate, 298 capele parohiale, 171 capele de cimitir, 74 paraclise parohiale, 182 paraclise de
mănăstiri, 403 biserici şi capele în instituţiile bugetare (89 - în Armată şi Ministerul Administraţiei şi
Internelor, 37 în penitenciare, 166 în spitale, 50 în unităţi de învăţământ, 61 în aşezăminte de ocrotire
socială).
La unităţile bisericeşti (Patriarhie, eparhii, protopopiate, mânăstiri, schituri) sunt încadraţi şi
activează 841 personal de conducere şi 12.855 preoţi şi diaconi.
Apreciem deci, faptul că Biserica Ortodoxă Română este un sistem dezvoltat, complex
care, cel puţin teoretic, are capacitatea materială şi umană de a reacţiona faţă de starea socială a
cetăţenilor indiferent de confesiune. Fiecare biserică este un potenţial centru social, fiecare preot
sau diacon reprezintă un posibil filantrop, deci resursele nu ar trebui să lipsească.
Cele 14.574 de locaşuri de cult pot fi 14.574 de mini-centre sociale, locuri de unde se poate
aplica o necesară strategie naţională de filantropie a Bisericii, prin iubirea de Dumnezeu şi de
oameni a celor 12.855 de preoţi şi diaconi.
La nivel naţional, Biserica patronează activitatea a cinci mari organizaţii nonprofit creştine
ortodoxe şi anume: Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi din România (ASCOR), Liga Tinerilor
Creştini Ortodocşi Români (LTCOR), Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe Române (SNFOR),
Asociaţia Medical-Creştină "Cristiana" şi Asociaţia "PRO-VITA" pentru născuţi şi nenăscuţi.
Aproape fiecare eparhie din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române deţine cel puţin o
organizaţie nonprofit proprie. Ca exemple amintim: Arhiepiscopia Bucureştilor care patronează zece
organizaţii, Episcopia Iaşilor care patronează şapte organizaţii, Episcopia Vadului, Clujului şi
Feleacului care patronează şapte organizaţii, Arhiepiscopia Craiovei, şi Mitropolia Banatului care
patronează şapte astfel de organizaţii de binefacere. În prezent, funcţionează 75 de organizaţii nonprofit
patronate de Biserică, acoperind majoritatea regiunilor istorice ale ţării.
Biserica Ortodoxă Română deţine şi un sistem de aşezăminte sociale: 60 pentru copii, 25
pentru vârstnici, 80 cantine şi brutării sociale, 35 aşezăminte medicale şi farmacii sociale, 24 centre de
diagnostic, tratament şi asistenţă pentru familii aflate în dificultate. În anul 2010, în aşezămintele de
urgenţă au fost îngrijiţi 789 de copii aflaţi în dificultate, iar în centrele sociale au fost îngrijiţi permanent
954 de bătrâni, alţi 3687 de bătrâni beneficiind de tratament medical şi medicamente gratuite, şi ca o
ultimă cifră – aproximativ 25 de milioane de lei au fost alocaţi de Biserică în 2010 pentru activitatea de
filantropie.
Cifrele pe care le-am prezentat până acum, reprezintă un argument deosebit de puternic
pentru a afirma următoarele:
1. Sărăcia reprezintă în România o problemă de interes naţional de prioritate zero.
2. Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat în ultimii cinci ani un sistem de filantropie caracterizat
prin: prezenţă în fiecare regiune a ţării, activitate permanentă, înzestrare cu fonduri, bază materială şi
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personal din partea Bisericii şi/sau Statului, accedere la finanţări externe şi realizarea de parteneriate cu
instituţii ale Statului şi/sau comunităţii locale.
3. Gradul de sărăcie atins în România şi ritmul de relaţionare dintre sistemul de filantropie al
Bisericii şi comunităţile sărace impun reaşezarea bazelor teoretice şi practice ale actului filantropic
creştin.
4. Dinamica activităţii filantropice desfăşurate în Biserică prezintă riscul de a se profesionaliza
actul filantropic astfel încât acesta să fie golit de esenţa filantropiei creştine şi anume iubirea de
Dumnezeu şi de oameni.
5. Explozia de oameni aflaţi în dificultate precum şi numeroasele sinucideri prezentate în massmedia scrisă şi audiovizuală demonstrează încă o dată faptul că nu este de ajuns să iniţiezi acte
filantropice fără ca aceste acte să fie dublate de iubirea de oameni, de iubire a aproapelui, de instaurare a
păcii şi de instituire a binelui social în rândul semenilor.
Cifrele sunt nu numai expresia seacă a dramelor umane, dar şi repere ce caracterizează contextul
discuţiei pe care în mod necesar o purtăm în legătură cu a alege între asistenţă socială şi filantropie.
Statul laic a operat deja, într-un mod tranşant şi răspunzând nu neapărat cerinţelor generate de
realităţile sociale româneşti, ci mai ales normelor Uniunii Europene, o alegere între aceste două
concepte prin autonomizarea învăţământului din domeniul asistenţei sociale. Astfel, Biserica a fost
lipsită de secţiile de asistenţă socială din cadrul facultăţilor de teologie, acestea fiind desfiinţate în
favoarea apariţiei unor facultăţi de asistenţă socială. Există în acest demers o logică a Statului
întemeiată pe eficienţă, un fel de matematică în concordanţă cu statisticile de mai sus.
Reprezentanţii Bisericii au răspuns prin introducerea şi promovarea unei noţiuni noi
pentru arealul spiritualităţii ortodoxe din România – noţiunea de teologie socială.
Există şi în acest demers o anumită logică. Pe de o parte, întâlnim o logică pragmatică ce
impunea acestor reprezentanţi ai Bisericii să salveze ce se mai putea salva din fostele secţii de asistenţă
socială ale facultăţilor de teologie – este vorba aici despre zeci de profesori, de interese ale grupărilor
academice din cadrul decanatelor facultăţilor respective, de un întreg sistem care ajunge până în zona
Patriarhiei. Finalitatea concretă ar fi transformarea fostelor secţii de asistenţă socială în secţii de
teologie socială recunoscute şi subvenţionate de Stat.
Pe de altă parte, noţiunea de teologie socială se constituie într-un fel de actualizare a
dogmelor şi învăţăturilor Bisericii, o adaptare a acestor dogme pentru a se obţine răspunsul cerut nu atât
de dramele sociale care au loc în societatea românească, ci mai ales de noua poziţionare a Statului faţă
de problema asistenţei sociale.
Există câteva lipsuri şi riscuri în acest demers. Filantropia şi asistenţa socială nu sunt acelaşi
lucru.
Secţiile de teologie socială vor înzestra pe absolvenţi cu diplome recunoscute de Stat şi care să
conţină o calificare identică sau echivalentă cu aceea de asistent social, aşa cum vor obţine absolvenţii
viitoarelor facultăţi de asistenţă socială?
Dacă aceste diplome vor certifica o calificare profesională utilizabilă doar în cadrul
Bisericii, are sistemul de filantropie al Bisericii capacitatea de a absorbi sutele de absolvenţi pe
care aceste secţii le vor oferi pieţei forţei de muncă din România în fiecare an?
Mari probleme creează însăşi noţiunea de teologie socială, o alăturare oarecum forţată a
cuvântului teologie cu cuvântul social. O simplă citire în DEX demonstrează că însoţirea acestor două
cuvinte este cel puţin neinspirată şi că noţiunea de teologie socială este o noţiune artificială.
Departe de noi gândul de a face aici şi acum o analiză a ceea ce înseamnă pentru creştini
dogma Bisericii. Însă, ne exprimăm credinţa că a urma un masterat sau un doctorat la vreo
instituţie catolică sau protestantă din Vestul Europei ori la Atena - în mediul unui ortodoxism
naţionalist dovedit de curând a avea mari probleme - este insuficient pentru a înzestra un suflet
cu capacităţile nu numai intelectuale, ci mai ales duhovniceşti necesare a mânui dogmele Bisericii.
Utilizarea neinspirată a dogmelor sub presiunea contextului, fără împlinirea mai întâi a
unui firesc drum creştin ortodox de îndelungă răbdare şi meditare temeinică asupra ispitelor ce
vin din lume, ne poate arunca în erori atât de mari încât nu numai că se vor anula efectele
oricărei bune intenţii iniţiale, ci mai ales se vor oferi pricini de rătăcire, pe cât de comode, pe atât
de periculoase cu idei şi noţiuni străine creştinismului ortodox.
La modul imediat, într-o anumită măsură, la dispoziţia Bisericii stă posibilitatea de a înfiinţa,
finanţa şi patrona instituţii de învăţământ superior de asistenţă socială cu caracter privat, care, supuse
atât procedurilor de acreditare din partea Statului, cât şi concurenţei de pe piaţa instituţiilor cu acelaşi
39

profil din România, vor reuşi să-şi dovedească viabilitatea şi superioritatea calitativă a corpului
profesoral, dotărilor materiale şi programei de curs. O astfel de soluţie, utilizată de Biserică în
veacurile trecute, poate reprezenta o cale de dezvoltare a unui învăţământ de asistenţă socială de
esenţă creştin-ortodoxă cu caracteristicile formale cerute de legislaţia europeană şi, nu în ultimul
rând, ar ajuta la evitarea unor abordări nefericite a dogmelor Bisericii.
În anumite medii universitare ale Bisericii există încă speranţa deşartă că se va putea negocia cu
normele Statului, că vor fi găsite portiţe de scăpare în legislaţia românească ce reglementează, după
model european, învăţământul de la noi, astfel ca noile secţii de teologie socială să dobândească o
anumită valoare de piaţă şi atractivitate pentru candidaţi. Statul român sau, mai exact, supra-statul
Uniunea Europeană ale cărui legi deja le adoptăm şi le aplicăm, a decis tranşant: asistenţa socială
reprezintă un concept independent ce se manifestă prin activitatea instituţiilor specializate ale
Statului şi/sau ale comunităţii locale, în numele dreptăţii şi solidarităţii sociale, instituţii deservite de
funcţionari specializaţi numiţi lucrători sociali şi asistenţi sociali.
Grija faţă de aproapele, ce se manifestă de către Stat / comunitate, nu are obligatoriu la temelia
sa iubirea de semeni, ci mai degrabă este născută dintr-un calcul care solicită societăţii să dezvolte,
pentru conservarea propriei stabilităţi şi securităţi, un şir de măsuri de asistenţă socială pentru cei mai
puţin favorizaţi membri ai săi.
Aici apare deosebirea esenţială între asistenţa socială şi filantropie: Statul, sau
comunitatea locală prin sistemul de asistenţă socială face doar să asiste pe semenul aflat în
suferinţă, asigurându-i cele necesare trupului în limitele stabilite de legi adoptate conform cu
interesele majorităţii politice din Parlament ori conform cu normele supra-statului Uniunea
Europeană.
Filantropia creştină nu se opreşte doar la a dărui săracilor şi bolnavilor cele de trebuinţă pentru
trup. Filantropia este mereu însoţită de actul de catehizare, este purtătoarea mesajului lui Hristos,
are ca finalitate nu trupul, ci mântuirea sufletului celui pe care îl ajutăm în sărăcia sau boala sa. O mare
eroare este a confunda demersul firesc de cunoaştere şi aplicare a normelor de asistenţă socială stabilite
pentru această activitate de legile Statului cu filantropia însăşi.
Evident, între asistenţă socială şi filantropie vom alege pe aceasta din urmă. Asistenţa
socială, cu toate noţiunile teoretice şi cerinţele sale practice poate fi înnobilată, asimilată de către
filantropie. Posibil să fie mai lesne să alegem remodelarea sistemului nostru filantropic după chipul
cerut de societatea laică şi secularizată, în locul unui efort de catehizare uriaş şi permanent. Însă,
coabitarea Stat/Biserică aşa cum o cunoaştem noi pe pământurile româneşti se află la apusul său,
căci Uniunea Europeană care ne-a primit ca stat membru după 2007, are o altă filosofie a relaţiei cu
Biserica, astfel că acest compromis este inutil. Valorile creştinismului sunt aşezate pe făgaşul
subordonării faţă de valorile unui umanism cu pretenţii universale, orice demers făcut în afara
acestei subordonări declanşând izolarea celui care a cutezat la aceasta. Statul sau comunitatea vor
susţine şi pe mai departe financiar instituţiile Bisericii, dar este foarte probabil ca pentru fiecare
bănuţ primit să fie cerută acceptarea unui compromis. Un astfel de compromis se face şi atunci
când filantropiei se preferă asistenţa socială, gândindu-se cu superficialitate că nu există vreo
importanţă, vreo semnificaţie a noţiunilor utilizate.
Filantropiei din parohie i se preferă asistenţa socială enclavizată fie în jurul unor proiecte
finanţate de Stat ori instituţii din străinătate, fie în jurul unor centre sociale înfiinţate la iniţiativa
ierarhului locului ori a unui preot mai doritor de misiune. Asupra acestor enclave sunt exercitate
presiuni sporite din partea mediului social, căci săracii şi bolnavii sunt numeroşi, aşa că locul
relaţiei personale dintre filantropul creştin şi semenul aflat în suferinţă este luat de liste, tabele şi
raportări care înşiruie cifre despre număr de beneficiari, număr de pachete distribuite, număr de
seminarii organizate etc. În multe locuri, cu preţul unor sacrificii dureroase din partea celor implicaţi în
actul filantropic respectiv, s-a reuşit şi dezvoltarea unei relaţii personale cu cei ajutaţi, dar aceste locuri
parcă sunt prea puţine ca să fie definitorii.
Filantropia se face în parohie, unde preotul şi preoteasa sunt cei dintâi filantropi. Însă,
multe parohii, mai ales la sate, sunt pustii, iar prin parohiile bogate mai degrabă întâlnim casele mândre
şi semeţe ale preoţilor, afişarea averii acestora în maşini de lux, proprietăţi şi alte însemne ale bogăţiei
lumeşti smintitoare, decât centre filantropice. Vremurile în care parohiile ofereau burse de studii
pentru copiii săraci şi silitori la învăţătură ori rânduiau trusoul vreunei fete sărace din mahala ori slujeau
prin preotul lor la masa săracilor în cantina pentru săraci a parohiei, aceste vremuri au apus şi s-au
pierdut în istorie. Astăzi, abia câte o fundaţie a vreunei eparhii mai încearcă firav astfel de gesturi.
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Bisericii i se cere de către realităţile sociale actuale să deţină un sistem bine organizat de
filantropie, constituit din ONP-uri naţionale ori din centre filantropice puternice, numai că
niciodată nu vor exista resursele necesare extinderii acestui sistem în toate colţurile afectate de sărăcie
ale ţării româneşti.
Referitor la asistenţa socială existenţă în cadrul BOR şi a biroului de asistenţă socială a
Patriarhiei evidenţiem principalele acţiuni care prin finalitatea lor au reuşit să redreseze în primul
rând sufletesc şi în al doilea rând material pe cei încercaţi cu anumite evenimente nedorite.
Astfel, activitatea biroului de asistenţă socială al patriarhiei române raportează
următoarele programe sociale derulate:
 programul de sprijinire a Eparhiilor în cuprinsul cărora au avut loc inundaţii, în cadrul căruia, din
fondul de rezervă destinat intervenţiei de urgenţă la calamităţi au fost sprijinite Arhiepiscopia
Craiovei, pentru încheierea plăţilor la casele ridicate pentru sinistraţi, Mitropolia Moldovei,
Episcopiile Romanului şi Dunării de Jos, pentru intervenţia de urgenţă în cazul inundaţiilor
(524.040,76 lei);
 programele de Sfintele Paşti, organizat la Palatul Patriarhiei şi constând în oferirea de pachete cu
alimente, pentru 1.500 de familii sărace care au în întreţinere copii şcolari, precum persoane
vârstnice singure, cu venituri foarte mici (51.640,24 lei);
 programul “Ajutor de la distanţă pentru un copil sau o familie săracă din România” având ca
obiectiv prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii aflate în dificultate.
Beneficiarii programului sunt 25 copii şi 14 familii care primesc lunar alimente, rechizite şi
îmbrăcăminte (15.429,84 lei) ;
 programul de burse sociale pentru tineri ale căror familii nu au posibilitatea de subvenţionare a
cheltuielilor legate de studii, în scopul prevenirii abandonului şcolar - cu 13 beneficiari tineri
cărora li s-a acordat o subvenţie lunară pentru plata cheltuielilor de cazare şi masă ( 14.200 lei);
 programul de sprijinire financiară a persoanelor aflate în situaţii de criză, constând în oferirea
unor sume de bani la 136 de persoane, în scopul depăşirii situaţiei vulnerabile în care se aflau
(prevenirea evacuării din locuinţă, a debranşării de la utilităţi, procurarea de medicamente,
intervenţii chirurgicale), în valoare de 36.400 lei;
 programul de distribuire a chiturilor igienico-sanitare şi de rechizite donate de IOCC 79 pentru
copiii din zonele inundate şi eparhiile în care se desfăşoară proiectul comun cu IOCC;
 parteneriatul cu OIM80 pentru asistenţa victimelor traficului de persoane în hospice-ul din
Bucureşti prin care Patriarhia Română asigură personalul calificat de asistenţă, costurile fiind
suportate integral de către parteneri ( 19.042 lei) ;
 programul de sprijinire a unor aşezăminte social-filantropice care funcţionează sub oblăduirea
Eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române: Aşezământul Sfântul Ioan Botezătorul-Vaslui
(152.000 lei).
1.6.2.3 Programe sociale derulate în cuprinsul eparhiilor
Până la sfârşitul anului 2010, majoritatea programelor social-filantropice s-au desfăşurat la nivel
comunitar, pentru a sprijini persoanele în dificultate să depăşească situaţia de criză şi să se reintegreze
în societate. Astfel, s-a realizat o asistenţă de tip preventiv, personalizată, dublată de suport afectiv.
În ceea ce priveşte modalitatea de implementare a programelor şi în anul 2010, (ca de fapt în
fiecare an începând cu anul 2000) s-a pus accent pe parteneriate, numeroase programe fiind derulate în
Fundatia Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin Ortodoxă (IOCC) este o organizaţie non-guvernamentală, nonprofit, cu sediul central în Baltimore, SUA, care îşi desfăşoara activitatea în România din aprilie 2000. Această fundaţie
oferă sprijin prin programe desfăşurate în următoarele domenii: dezvoltare comunitară şi mobilizare, crescând abilităţile
organizaţiilor comunitare de a oferi soluţii la nivel local pentru problemele apărute; programe pentru tineret şi servicii care
încurajează participarea tinerilor în comunitate; ajutoare de urgenţă, adresându-se nevoilor imediate ale oamenilor care
suferă de pe urma dezastrelor naturale, războaielor sau instabilităţii sociale; educaţie şi instruire pentru liderii locali şi
organizaţiile locale care promovează dezvoltarea generală a comunităţii; asigurarea asistenţei tehnice şi materiale instituţiilor
din domeniul social; construirea de adăposturi şi reparaţi
80
Organizatia Internaţională a Muncii a fost fondată în 1919. În contextul negocierilor de pace de după încheierea primului
război mondial, Conferinţa de Pace din 1919 a stabilit o Comisie a legislaţiei internaţionale a muncii. Comisia a adoptat un
text, care la 11 aprilie 1919 a devenit parte a Tratatului de Pace de la Versailles. Cu unele modificări, acest text reprezintă şi
astăzi Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
79
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colaborare cu serviciile publice specializate (Direcţiile de asistenţă socială şi pentru protecţia drepturilor
copilului, Direcţiile pentru persoane cu handicap, Primării, Inspectoratele teritoriale şcolare, Agenţiile
de reconversie şi recalificare profesională, Direcţiile sanitare judeţene, Direcţiile judeţene pentru tineret
şi sport şi alte organisme administrative deconcentrate) sau cu organizaţii nonprofit din ţară şi
străinătate.
Obiectivele Programelor sociale iniţiate şi derulate în cadrul BOR au fost următoarele:
 organizarea şi dezvoltarea de servicii de asistenţă socială, în special la nivelul parohiei, pentru
categorii de persoane aflate în situaţii de risc social;
 asistenţă socială şi medicală primară şi specializată, oferită persoanelor aflate în aşezămintele
sociale ale Bisericii şi în instituţiile de ocrotire ale statului;
 prevenirea instituţionalizării copilului şi a persoanelor vârstnice singure;
 asistenţă acordată victimelor calamităţilor naturale;
 specializarea şi acreditarea serviciilor acordate;
 înfiinţarea de noi instituţii de asistenţă socială ca alternative la instituţiile clasice de tip rezidenţial
ale statului.
Beneficiarii programelor iniţiate au fost :
a. Copii aflaţi în dificultate proveniţi din familii cu risc social, familii monoparentale, copii
orfani sau abandonaţi de părinţi, copii care au înregistrat abandon şcolar, copii bolnavi, copii
infectaţi cu HIV, copii cu handicap, copii romi;
b. Persoane vârstnice lipsite de venituri, fără susţinători legali, bolnave sau greu deplasabile
care nu se pot întreţine singuri sau care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor;
c. Familiile sărace care, din cauza resurselor financiare şi materiale reduse, nu pot asigura o
îngrijire şi educaţie corespunzătoare copiilor, nu au acces la servicii de asistenţă medicală şi
nu sunt cuprinse în sistemul de protecţie socială al statului.
Serviciile sociale oferite de către Biserică au fost adaptate la caracteristicile şi nevoile specifice
fiecărei categorii de persoane, în funcţie de mediul de provenienţă al acestora.
Serviciile acordate au constat în :
 Servicii acordate copiilor prin aşezăminte de protecţie socială înfiinţate şi administrate în cadrul
structurilor bisericeşti
 Servicii acordate copiilor din familii cu risc social ridicat
 Servicii acordate copiilor din instituţiile de protecţie socială ale statului
 Servicii acordate persoanelor vârstnice prin aşezămintele de protecţie socială înfiinţate şi
administrate în cadrul structurilor bisericeşti
 Servicii acordate persoanelor vârstnice din instituţii de protecţie socială ale statului:
 Servicii acordate bătrânilor care locuiesc singuri
 Servicii acordate familiilor sărace
 Servicii acordate altor categorii de beneficiari (persoane cu dizabilităţi, consumatori de droguri
sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului, nevăzători,
surdo-muţi, delincvenţi, prostituate, etc.)
La sfârşitul anului 2010 s-au înregistrat un număr total de 125.600 de familii care au beneficiat de
ajutoare materiale, ajutoare financiare, consiliere spirituală şi socială, consultaţii medicale şi
medicamente gratuite, masă la cantina socială, hrană la domiciliu, alte tipuri de ajutor.
Întreruptă pentru mai bine de patru decenii din pricina stăpânirii comuniste, activitatea de
asistenţă socială81 a Bisericii naţionale a fost reluată, aşa cum am precizat anterior, începând cu anul
1990. Paşii făcuţi în această direcţie, deşi, importanţi, n-au putut reface imaginea reală a operei
filantropice a Bisericii Ortodoxe Române din veacurile trecute. Pe lângă mentalităţi îngheţate în lumea
comunistă, Biserica noastră s-a confruntat, mai ales, cu probleme de ordin economic, cu lipsă de
În Arhiepiscopia Iaşilor, în activitatea de asistenţă socială, s-au mai implicat şi alte asociaţii de caritate laice şi religioase şi
anume: Asociţia olandeză Bedum, Asociţia Caritas, la Taşca Neamţ, Asociaţia Omenia, Iaşi, Fundaţia Sfânta Cuvioasă
Teodora (Vânători – Neamţ), Ajutorul Creştin al Paşcanilor, Asociaţia Sfintei Cuvioase Teodora, Iaşi, Asociaţia Omenia,
Târgu Nemţ, AIDROM, Bucureşti, World Vision, Iaşi, Renaşterea Română, Iaşi, Asociaţia Sfântul Apolinarie, Dărăbani,
Asociaţia Les amis de Viişoara, ACROS (asociaţie engleză). – Cf. Pr. Lect. Ioan Vicovan p. 360, nota 968
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receptivitate din partea celor cu posibilităţi materiale, dar şi cu legi ale statului care nu încurajează
opera de caritate creştină.
Se observă că de la an la an consiliile parohiale de la nivelul BOR îşi intensifică munca lor
caritabilă, paralel cu preocuparea Sfântului Sinod de a lua măsuri de înfiinţare a secţiilor de asistenţă
socială în cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, chiar numai pe bază de taxă de studii, asumându-şi
de la caz la caz, obligaţia de a acorda burse de studii pentru cei merituoşi din fondurile constituite la
nivelul eparhiilor (fondul de într-ajutorare, fondul de solidaritate, colecte, etc..).
Apreciem că nu este lipsit de interes pe linia asistenţei sociale să amintim de protocolul de
cooperare în domeniul incluziunii sociale82. Protocolul constituie un document cadru de cooperare
între Guvernul României şi Patriarhia Română, în vederea realizării obiectivelor comune propuse,
singular în conţinutul său, putând fi considerat un cadru regulamentar menit să aşeze în priorităţile
administraţiilor publice şi viaţa social filantropică atât de mult propovăduită la nivelul clerului ortodox.
Din cele prezentate mai sus se desprinde cu claritate faptul că atât statul prin instituţiile
sale specializate, cât şi Patriarhia Română au interese convergente pe linia asanării într-o măsură
cât mai mare a dificultăţilor de ordin material şi spiritual pe care le înregistrează cetăţenii
României şi care efectiv sunt în imposibilitatea de a-şi asigura prin mijloace proprii cele necesare
existenţei de zi cu zi.
Nădăjduim că, în viitor, printr-o muncă susţinută şi comună (între clerici şi credincioşi),
Biserica Ortodoxă Română îşi va putea recâştiga rolul pe care l-a avut cândva, anume de
promovare şi susţinere a activităţii filantropice în ţara noastră, de transpunere în viaţa practică a
Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, de aşezare pe temelii solide a operei de caritate creştină.

Protocol de Cooperare în domeniul incluziunii sociale - În vederea reglementării acţiunilor de cooperare dintre Guvernul
României şi Patriarhia Română, Semnat în data de 2 octombrie 2007, în Bucureşti, la Palatul Victoria.
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Cap. 2
COMUNITATEA LOCALĂ – FACTOR DE PARTENERIAT
DETERMINANT ÎN RELAŢIA AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ
– ORGANIZAŢII NONPROFIT
Evoluţia vieţii economico-sociale din perioada post-revoluţionară în România se
caracterizează printr-o serie de transformări care, deşi nu par spectaculoase, indică o desprindere,
sperăm, definitivă de trecut.
Fără îndoială, este vorba, de un proces dificil, care presupune o convergenţă a demersurilor
iniţiate la toate nivelurile structurilor active ale societăţii româneşti, cu participarea largă a
membrilor comunităţii conştienţi că pot influenţa decisiv ritmul şi amploarea schimbărilor din viaţa
fiecăruia.
În realitate, însă, pe fundalul influenţelor semnificative ale unor factori obiectivi, interni şi
externi, România a parcurs cu dificultate etapele de început ale instaurării democraţiei, a statului
de drept şi, mai ales, a economiei de piaţă, prelungind - exasperant de mult - o tranziţie deloc benefică
pentru aşteptările crescânde ale populaţiei.
Din această perspectivă, un deziderat major al dezvoltării economice şi sociale –
descentralizarea şi creşterea autonomiei locale (inclusiv a celei financiare) a fost destul de mult
întârziat, de-abia prin anii 1997-1999 definindu-se cadrul legislativ care putea genera o evoluţie relativ
independentă a principalilor actori din cadrul comunităţilor locale.
În aceste condiţii, o parte din şansele şi oportunităţile pe care le-a avut România imediat
după 1989 s-au risipit, făcând mai dificile transformările de substanţă pe care o dezvoltare
economică locală durabilă le implică şi le aduce cu sine.

2.1 Concepte privind dezvoltarea economică locală
2.1.1 Conceptul de dezvoltare economică locală
Dezvoltarea economică locală83 este procesul prin care diferiţi actori din sectorul public, mediul
de afaceri şi sectorul nonprofit colaborează pentru a crea condiţii mai bune de creştere economică şi
pentru a genera noi locuri de muncă pe un anumit teritoriu de interes local. Prin acest proces ei stabilesc
şi menţin o cultură antreprenorială dinamică şi creează resurse materiale pentru comunitate şi mediul de
afaceri, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii întregii colectivităţi locale.
Globalizarea economiei, amplificarea fenomenului de localizare a unităţilor, instituţionalizarea
autonomiei colectivităţilor locale au condus la creşterea interesului pentru dezvoltarea locală şi,
implicit, pentru cea economică.
În acest sens, specialiştii din Europa de Vest şi America de Nord – şi, în ultimii ani, şi cei din
România - au simţit nevoia să abordeze mai insistent fenomenul dezvoltării economice locale.
Astfel, au fost introduşi şi dezvoltaţi o serie de termeni (sau categorii noi), cum ar fi economie
locală, dezvoltare economică locală, comunitate locală, factori de dezvoltare economică sau
iniţiative locale etc.
În general, însă, literatura de specialitate nu prezintă un concept clar sau o definiţie a
„economiei locale”. Majoritatea autorilor analizează, în schimb, principiile, parametrii şi politicile de
dezvoltare economică locală.
Dezvoltarea economică locală84 se doreşte a fi o „activitate locală concepută şi implementată
de agenţii din sectoarele public şi privat ale comunităţii, printr-un set de programe şi proiecte.
Prin acest proces se realizează creşterea bunăstării membrilor colectivităţilor şi a agenţilor
economici”.
Dezvoltarea economică locală mai poate fi definită85 ca „o strategie globală de integrare a
obiectivelor sociale şi economice în scopul revitalizării socio-economice a unei colectivităţi”, strategie
Popescu I. – Dezvoltare Economica Locală – articol publicat în Rev. Administraţie şi Management Public, nr. 1 din 2003,
p. 102-109
84
Consiliul pentru Dezvoltare Economică Urbană din SUA
85
Brăilean T. - Dezvoltare locală. Instituţii şi politici – Universitatea A.I. Cuza Iaşi, p.58
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care presupune ca „reprezentanţii locali ai sectorului privat, public sau social, să coopereze la
valorificarea resurselor umane, tehnice şi financiare a unei colectivităţi, asociate în cadrul unei
structuri sectoriale sau inter-sectoriale de activitate, privată sau publică, având drept obiectiv crearea
de noi locuri de muncă”. Astfel, Goeffe în 1984 defineşte dezvoltarea economică locală ca „un proces
de diversificare şi dezvoltare a activităţilor economice şi sociale la nivelul unui teritoriu pornind de la
mobilizarea şi coordonarea resurselor energetice existente”86.
Alte concepte au în vedere dezvoltarea locală, în care componenta economică este principală.
Unii definesc dezvoltarea economică locală ca fiind expresia solidarităţii locale creatoare de noi relaţii
sociale şi manifestă voinţa unei comunităţi a unei regiuni de a valorifica resursele locale87.
În principiu, dezvoltarea locală este percepută ca un proces, în principal economic, aplicat
unui teritoriu şi care priveşte comunitatea locală.
Prin intermediul unor factori şi al unor structuri sociale şi economice locale - în principal,
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) locale - această politică îşi concretizează obiectivele, relativ la
utilizarea şi dezvoltarea resurselor locale, la crearea şi menţinerea unui climat de afaceri stabil şi
profitabil.
Rezultatele dezvoltării economiei locale se reflectă în cuantumul resurselor fiscale locale,
întrucât agenţii economici locali - prin nevoile de dezvoltare a infrastructurii şi a serviciilor locale contribuie la activizarea colectivităţilor locale, prin reprezentanţii lor, respectiv autorităţile locale.
Trebuie făcută o distincţie între dezvoltarea economică locală şi politicile de dezvoltare
economică locală. Distincţia ar fi de natură logică, şi anume că fenomenul dezvoltare economică
locală poate apărea şi în absenţa politicilor de dezvoltarea economică locală, prin aşa numita
dezvoltarea economică locală spontană. Frontiera dintre dezvoltarea economică locală spontană şi
dezvoltarea economică locală organizată este foarte greu de stabilit.
Altă distincţie de ordin conceptual trebuie făcută între dezvoltarea economică locală şi
amenajarea teritoriului. Legătura cu amenajarea teritoriului rezidă din faptul că ambele vor să
influenţeze localizarea unităţilor şi, implicit, numărul de locuri de muncă. Totuşi, există şi diferenţe
substanţiale: amenajarea teritoriului urmăreşte echilibrul spaţial, pe când politicile de dezvoltare
economică locală nu au drept obiectiv urmărirea echilibrului unităţilor la scară naţională, ci numai la
nivel local.
Între dezvoltarea economică locală şi descentralizare există raporturi de influenţare
reciprocă. Insă, descentralizarea nu presupune doar o reformă, ci este o politică, ea având drept
consecinţă adaptarea mai bună a serviciilor publice prin recunoaşterea diversităţii situaţiilor.
Putem vorbi şi de legături între dezvoltarea economică locală şi politicile sociale şi politicile
industriale etc.
Apreciem că dezvoltarea economică locală nu poate fi obiectul unei politici izolate, chiar
dacă se bazează pe un domeniu şi un tip de acţiuni privilegiate. Asta înseamnă că intervenţia
locală în favoarea dezvoltării vizează domenii foarte diferite. De aici, rezultă următoarele
caracteristici ale dezvoltării economice locale:

dezvoltarea economică locală poate fi în acelaşi timp economică, socială şi culturală;

dezvoltarea economică locală are în vedere teritorii care pot sau nu să corespundă
împărţirii teritoriale;

dezvoltarea economică locală nu constituie apanajul micilor colectivităţi;

la realizarea dezvoltării economice locale participă toţi agenţii vieţii economice şi sociale
rămânând a dezbate mai încolo şi problema modalităţilor de asociere ale acestora.
Revenind asupra definirii dezvoltării economice locale, vom prezenta şi alte concepţii
consacrate în literatura de specialitate occidentală.
Astfel88, autorii francezi Jacquier şi Mendes consideră dezvoltarea economică locală un proces
global, o strategie integrală, al cărei obiectiv este de a promova o altă manieră de a concepe
oraşele sau comunităţile, punând accent asupra noţiunii de solidaritate şi de apartenenţă la
aceeaşi colectivitate si, totodată, luptând contra mecanismelor de excludere, care sunt adesea
amplificate.
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Abordând o nouă concepţie de dezvoltare, ca urmare a unor fenomene precum
concentrarea, dezinvestirea, epuizarea resurselor, terţializarea, declinul industrial, obsolescenţa
metodelor de producţie, revista franceză „Pour” numeşte dezvoltarea economică locală drept o
strategie de supravieţuire a regiunilor sinistrate. Această abordare leagă conceptul dezvoltării
locale de cel al dezvoltării durabile, ca nouă paradigmă a lumii contemporane. Este vorba de
abordarea dezvoltării coroborate cu problemele globale ale omenirii iar soluţia este corelarea creşterii cu
conservarea resurselor şi eliminarea decalajelor.
Dincolo de această atitudine de urgenţă, dezvoltarea economică locală presupune schimbări
sociale majore (parteneriate între diferiţi participanţi la viaţa unei comunităţi, cercetarea unor soluţii
alternative de înlocuire a aparatelor macroeconomice, utilizarea criteriilor culturale şi sociale alături de
realitatea pur economică, etc.).
Există două viziuni privind dezvoltarea locală. Una ar fi cea sus amintită, care ar putea fi
încadrată la o concepţie de tip progresist, care presupune schimbarea socială. Ei i se opune o viziune
de tip liberal ce reînvie un proces în virtutea căruia, guvernele sau organismele comunitare, stimulează
activitatea economică şi crearea de noi locuri de muncă, fără a avea o preocupare socială particulară.
Iniţiativele locale sau comunitare de tip liberal vizează în primul rând, crearea unui mediu
economic axat pe proiecte economice private, ce au în vedere creşterea numărului de locuri de
muncă, a veniturilor şi ameliorarea condiţiilor de locuit, în timp ce iniţiativele de tip progresist prezintă
un obiectiv mai vast, ce vizează constituirea unui mediu socio-economic ce ţine cont de obiectivele
sociale. Acestea se înscriu în optica de a genera noi forme de solidaritate şi o democraţie
economică, care să permită o participare şi, mai ales, un mai mare control al comunităţii
indivizilor asupra amenajării şi dezvoltării teritoriului lor. Aceste iniţiative de tip progresist propun
un model de dezvoltare bazat pe solidaritatea socială şi controlul real al resurselor locale şi
valorificarea acestora; propunând un nou contract social, propun un nou mod de a face dezvoltare. În
schimb, iniţiativele locale liberale au drept scop principal, generarea antreprenoriatului local şi crearea
de noi locuri de muncă.
Profesorii Swack şi Mason (1987) definesc89 dezvoltarea economică locală, drept o strategie
eficace, ce permite găsirea de soluţii la problemele guvernelor defavorizate şi ale colectivităţilor mai
puţin dezvoltate. Nu este vorba de a le face acestora situaţia mai acceptabilă, ci de transformarea şi
stabilirea unor instituţii permanente din sânul colectivităţii în instituţii bazate pe noi parteneriate.
Este necesar să mai facem o precizare noţională, şi anume, diferenţa care există între
conceptul american de „community development”, care desemnează toate activităţile realizate de
agenţii economici şi sociali ai unei colectivităţi pentru satisfacerea nevoilor acestora şi expresia
europeană, „local development”, care include iniţiativele agenţilor economici, sociali şi culturali,
menite a produce o schimbare socială şi un parteneriat. Distincţia poate fi sesizată chiar din modul de
denumire al dezvoltării: americanii preferă noţiunea de comunitate, care desemnează mai curând
un grup specific, spre deosebire de europeni, care raportează dezvoltarea la un teritoriu (local)
care are conotaţii spaţiale.
Baza intervenţiei pentru dezvoltare în America este una socială, constituită de grupuri sau
minorităţi (de exemplu tinerii, femeile, persoanele în vârstă, etc.). Noţiunea de comunitate, ţine cont
de eterogenitatea tipurilor de populaţie dintr-un teritoriu. În Europa, intervenţia ar viza o bază
geografică sau istorică, adică o asociere directă între un teritoriu şi o comunitate de interese sau o
populaţie care partajează acelaşi spaţiu, o istorie comună, sentimentul de apartenenţă la acea zonă,
interese comune (de exemplu Tirolul, Banatul, Transilvania, Bucovina). Drept urmare, în Europa
conceptul a evoluat spre cel de regiune şi dezvoltare regională.
Indiferent de faptul că se defineşte într-un anumit mod şi se denumeşte în expresii diferite,
dezvoltării economice locale i se pot conferi următoarele trăsături:

dezvoltarea economică locală presupune o strategie globală care integrează obiective
sociale şi economice;

dezvoltarea economică locală valorifică resursele locale ;

dezvoltarea economică locală recurgând la noi forme de solidaritate solicită crearea de
noi organizaţii şi instituţii adaptate la aceasta, chiar chemarea în parteneriat pe domeniul social a
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instituţiei Bisericii Ortodoxe;

dezvoltarea economică locală presupune specializarea fiecărui teritoriu în activităţile
pentru care acesta este cel mai bine dotat, dar fără a neglija aspectul social filantropic;

dezvoltarea economică locală constă în delegarea reprezentanţilor comunităţii către
instituţii exterioare ce exercită o influenţă asupra gestiunii resurselor.
Neavând pretenţia unei clarificări semantice asupra noţiunii de dezvoltare economică locală,
prezentăm şi alte aspecte, tot de natură conceptuală. De exemplu, un prim demers ar putea analiza ce
dimensiuni anume vizează un proces de dezvoltare economică locală. Astfel, dezvoltarea economică
locală presupune în viziunea profesorilor Newman, Lyon şi Philip (1936)90:

dezvoltarea resurselor umane, fizice şi financiare ale unei colectivităţi;

integrarea dezvoltării economice şi sociale la nivelul colectivităţii;

ameliorarea mediului şi a calităţii serviciilor, precum şi a capacităţii colectivităţii de a-şi
regla propriile probleme socio-economice;

favorizarea unei dezvoltări durabile şi acceptabile din punct de vedere social;

posibilitatea colectivităţii de a beneficia de investiţiile sociale;

creşterea numărului de firme şi implicit, a materiei impozabile.
Toate concepţiile de mai sus se referă la un model clasic al acestei dezvoltări, model bazat
pe atingerea unui optim economic şi social într-o zonă organizată teritorial. Dar, în lumea
contemporană, acest model clasic pare insuficient. Unii autori văd geneza noilor concepte ale
dezvoltării, fie în conjuncturi specifice cum ar fi revoluţia culturală din China, fie în momente de
cotitură, precum rapoartele Clubului de la Roma. Astfel, au apărut sintagme noi cum ar fi dezvoltare
agropolitană, ecodezvoltare, gândire ecologică şi, mai nou, dezvoltarea durabilă.
2.1.2 Conceptul de comunitate locală
În definirea dezvoltării economice locale trebuie avut în vedere şi explicarea noţiunii de
comunitate locală, care împreună cu agenţii economici locali, prin relaţiile lor de interferenţă şi de
presupunere reciprocă definesc economia locală.
Economiei locale îi sunt caracteristice:

o zonă;

un teritoriu, împreună cu populaţia sa (colectivitatea locală) – indivizi, grupuri şi
organizaţii locale;

activităţile, tradiţiile, religia şi, mai ales, interesele proprii.
Comunitatea locală desfăşoară o activitate economică şi socială proprie în scopul satisfacerii
intereselor generale ale membrilor săi, cât şi creşterii prosperităţii zonei respective.
Comunitatea locală poate fi definită după natura:

profesională;

confesională;

etnică;

teritorial administrativă.
Teritoriul local este spaţiul în care se desfăşoară activităţile specifice economiei locale, având
ca actori toate persoanele şi organizaţiile care contribuie semnificativ la dezvoltarea economică locală,
respectiv colectivitatea locală, organele alese ale colectivităţii locale, asociaţiile profesionale,
patronale, agenţii economici, biserica şi organizaţiile nonprofit.
Noţiunea de teritoriu este folosită de specialişti în sensuri diferite, dar două sunt definiţiile mai
des utilizate.
Prima definiţie, a teritoriului instituţional, are în vedere teritoriul ca un spaţiu fizic bine
determinat.
A doua definiţie, a teritoriului relaţional, descrie teritoriul ca un spaţiu în care se desfăşoară un
ansamblu de relaţii de diverse naturi - economică, politică, socială, confesională, etc.
Teritoriul instituţional este teritoriul generat de organizarea administrativ teritorială dintr-o
ţară, în care se regăsesc proprietăţile publice şi private ale statului, proprietăţile publice şi private ale
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unităţilor administrativ teritoriale şi proprietăţile private ale persoanelor fizice şi juridice din teritoriul
respectiv.
Teritoriul instituţional reprezintă un mod de stabilire a relaţiilor dintre stat şi cetăţean, bazat pe
un control reciproc şi o transparenţă a drepturilor şi obligaţiilor acestora …. Statul modern reprezintă
pilonul principal în organizarea societăţii. Producţia implică o putere politică bazată pe unităţi
teritoriale clar definite. Aceasta constituie o condiţie de funcţionare a statului. Fără suprafaţă şi fără
frontiere, forţele la putere în acest stat nu pot realiza nici acţiuni publice, nici nu pot preleva impozitele
şi taxele fără de care statul nu-şi poate îndeplini rolul său91.
Prin prisma acestei definiţii, economia locală reprezintă totalitatea activităţilor economice
care se desfăşoară la nivelul teritoriului local (rezultat din organizarea administrativ teritorială), în
care sunt implicaţi actorii locali (colectivităţile locale, autorităţile locale, agenţii economici locali etc.).
Spre deosebire de teritoriul instituţional, teritoriul relaţional este constituit ca un spaţiu ale
cărui caracteristici sunt date de reţelele de comunicare, de schimburile de mărfuri, de servicii, de
relaţiile financiare şi de fluxul de informaţii.
Teritoriul relaţional poartă amprenta tradiţiilor, moştenirilor culturale, religioase, dar mai
ales a revoluţiei industriale, a revoluţiei tehnico-ştiinţifice şi dinamicii serviciilor şi informaţiei. În acest
context, teritoriul relaţional poate fi abordat de la nivel global la nivel local, de altfel ca şi nivelul
relaţiilor economice.
Datorită mijloacelor de intervenţie utilizate de autorităţi (centrale şi locale), teritoriul
instituţional local are întâietate asupra teritoriului relaţional local.
Concentrarea politicilor de amenajare a teritoriului, de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice locale, de stimulare a iniţiativei locale se realizează aproape în totalitate în
teritoriul local instituţional şi conferă economiei locale de tip instituţional stabilitate şi performanţe
superioare celei de tip relaţional.
Cu toate acestea, pe plan mondial se observă tendinţa de a se schimba rolurile în favoarea
economiei locale de tip relaţional datorită unor factori cum ar fi:

globalizarea;

creşterea schimburilor internaţionale;

cronicizarea crizei finanţelor publice locale;

integrarea regională etc.
Astfel, specialiştii americani tratează economia locală la nivelul „regiunilor administrative”,
subliniind că atât autorităţile cât şi organizaţiile particulare găsesc regiunile administrative folositoare
deoarece sunt clarificate sferele de activitate pentru afaceri. Oraşele, judeţele şi statul sunt regiuni
administrative importante pentru activitatea economică.
Având în vedere cele precizate, nu trebuie să omitem faptul că dezvoltarea economică locală
presupune, toate activităţile realizate de agenţii economici ai unei colectivităţi, precum şi de
întreaga colectivitate locală, inclusiv a bisericii şi a organizaţiilor nonprofit, pentru satisfacerea
nevoilor acestora, referirea la comunitate fiind esenţială.
În forma actuală, dezvoltarea economică locală constituie un concept relativ nou în
România92, iar orice abordare sistematică a acestuia, cât şi a instituţiilor care îl implementează, trebuie
să ţină cont cel puţin de următoarele elemente:

Existenţa unui cadru juridic, exprimat prin legi şi hotărâri de guvern care să ofere o
anumită concreteţe şi robusteţe procesului de descentralizare administrativă, cât şi autonomiei locale
(garantate de Constituţie);

Identificarea acţiunilor specifice dezvoltării economice şi sociale şi a actorilor ce
participă la dezvoltarea sa în cadrul unei unităţi administrativ teritoriale;

Instituţionalizarea parteneriatului local, ţinând cont de condiţiile concrete, de tradiţia
locală, de specificitatea culturală a zonei etc.;

Identificarea potenţialului zonei pentru o dezvoltare intensivă şi durabilă, în conformitate
cu standardele europene;

Conştientizarea generală asupra finalităţii acestui proces – îmbunătăţirea vieţii la nivelul
Lie (Crişan) M. D. – Lucrare de Disertaţie „Finanţarea dezvoltării locale” – Univ. Tibiscus Timişoara, FSE, 2007, p.4
Coifan V., - Aspecte instituţionale şi organizaţionale ale dezvoltării regionale în România - Revista VEB, nr. 28,
Timişoara, 1995.
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comunităţii locale.

Atragerea locuitorilor comunităţii locale, indiferent de confesiunea religioasă şi de
naţionalitate, la realizarea obiectivelor fixate de către comunitatea locală în vederea îmbunătăţirii şi
asigurării protecţiei sociale şi filantropice din teritoriul dat.
În analiza vizând dezvoltarea economică şi socială, pornim de la premisa că, pentru ţara
noastră, unitatea administrativ teritorială de importanţă majoră este judeţul ca şi formă
organizatorică cu unităţile administrativ teritoriale arondate.
De asemenea, trebuie să ţinem cont că actele normative specifice actuale instituţionalizează
doar parţial şi fragmentar dezvoltarea economică şi socială, ea fiind concepută, încă, doar ca o
prerogativă guvernamentală.
În fapt, se constată o abordare de sus în jos a mecanismelor dezvoltării, operându-se cu o
serie de concepte specifice acesteia, în care locul şi rolul autorităţilor locale, deşi sunt definite în mod
corespunzător, activitatea acestora are un caracter dezorganizat, haotic.
În mod normal, autorităţile locale şi judeţene ar trebui să dispună de suficientă putere de
decizie, care să le motiveze acţiunile independente, asigurând, totodată, promovarea intereselor locale în
cadrul procesului de dezvoltare, decizie care de foarte multe ori este reprimată de insuficienţa resurselor
financiare deţinute.
Astfel, autorităţile centrale ar trebui să intervină doar pentru a corecta dezechilibrele
existente sau a înlătura dificultăţile ciclice (repetabile) ale unor zone/regiuni şi în mod cu totul
accidental în asigurarea unor resurse publice în cazul unor dezechilibre financiare majore.
În aceste condiţii, o politică reală de solidaritate naţională ar trebui să se realizeze printr-o
conciliere adecvată între conceptul de descentralizare şi cel de dezvoltare echilibrată, conciliere
materializată în “politici regionale”, respectiv în parteneriate între guvern şi autorităţile locale. În acest
context, guvernul ar trebui să intervină ca mediator, fără a obtura iniţiativele locale.
În acest sens, trebuie înţeleasă şi tendinţa de a transfera şi a acorda, tot mai mult, acest rol
reprezentantului guvernului în teritoriu, respectiv spre un prefect profesionist şi apolitic (dezvoltarea
locală fiind, în fapt, apanajul şi obligaţia tuturor factorilor politici de decizie de la nivel local).
În demersurile lor pentru a concentra eforturile comunităţii în direcţia dezvoltării economicosociale locale, autorităţile trebuie să respecte următoarele principii:

Subsidiaritatea - care presupune ca fiecare sarcină să fie încredinţată la cel mai scăzut
nivel capabil să o execute (excepţie făcând situaţia în care o comunitate de nivel mai înalt este capabilă
să o facă mai eficient şi mai bine);

Adiţionalitatea - care consideră că resursele financiare transferate de la o administraţie
sau de la guvern (din bugetul naţional) reprezintă un ajutor, fără a se substitui resurselor locale;

Parteneriatul - care porneşte de la ideea că toţi actorii interesaţi pot şi trebuie să fie
implicaţi în diferite faze ale procesului de dezvoltare;

Finanţele locale - principiu care consideră că acestea constituie sursa principală a
susţinerii financiare pentru dezvoltarea economico-socială locală.
Având în vedere cele prezentate anterior, diversitatea opiniilor cu privire la dezvoltarea
economică locală în condiţiile actuale ale României, opiniem că acesteia îi poate fi proprie
următoarea definiţie93: „Dezvoltarea economică locală reprezintă totalitatea activităţilor
economice, sociale, culturale, religioase, care se desfăşoară la nivelul unui anumit teritoriu bine
precizat din punct de vedere juridic, în care principiile subsidiarităţii, adiţionalităţii,
parteneriatului şi al finanţării locale sunt principiile care dau forţă, stabilitate, coerenţă şi
finalitate decizională pentru organele alese liber de către un electorat informat şi conştient asupra
gestului pe care-l face la un anumit interval de timp, punând cu precădere în valoare specificul
teritoriului respectiv.”

Popovici, D., - Mutaţii în constituirea şi utilizarea finanţelor publice – Articol Publicat în Sesiunea de comunicări
ştiinţifice internaţională „O societate a cunoaşterii în spaţiul Europei Unite” – Universitatea Tibiscus Timişoara, Mai 2007
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2.1.3 Modele de dezvoltare economică locală
În diferite momente şi în diferite locaţii s-au concretizat şi au fost observate o varietate de
modele de dezvoltare locală identificându-se principalii factori ai variabilităţii acestora, şi anume:

stadiul relativ de dezvoltare a regiunilor şi a economiilor naţionale,

circumstanţele de ordin istoric,

resursele locale disponibile,

concepţia dominantă asupra dezvoltării locale.
Diferitele modele de dezvoltare locală din ultimele trei decenii, se pot circumscrie în jurul a trei
concepţii, care au stat la baza fundamentării unor politici economice, astfel:
1. Dezvoltarea economică locală orientată spre factori de producţie, bazată pe valorificarea
abundenţei şi a costului scăzut al unor resurse economice de bază;
2. Abordarea dezvoltării centrată pe efectele cumulate ale stimulării cererii şi investiţiilor
publice;
3. Dezvoltarea economică locală bazată pe creşterea sistemului productiv local, prin
organizarea eficientă a resurselor locale (materiale şi nemateriale) în jurul aşa-numitelor districte
industriale, rurale sau o combinaţie a celor două.
În acest context, modelele de dezvoltare economică locală care au avut succes în Europa în
ultimii zece ani, se pot grupa în 4 tipuri de dinamică teritorială:
a. dinamică urbană – schimbările economice sporesc capacitatea marilor zone urbane de a
atrage investiţii, preferinţa investitorilor pentru asemenea amplasamente datorându-se, în principal,
existenţei infrastructurii necesare şi proximităţii serviciilor, şi nu nivelurilor costurilor, evident
nefavorabile;
b. zone rurale integrate – interacţiunea dintre zonele urbane şi rurale a dat rezultate de succes
în special atunci când oraşe mici şi comune cooperează în diferite proiecte;
c. tehnopoluri - formă de dezvoltare locală bazată pe ştiinţă, resursele concentrându-se în
domeniul cercetării;
d. districte industriale – formă de organizare industrială destinată să combine producţia şi
relaţiile umane, în vederea stimulării inovării şi expertizei tehnologice, resursele ne-materiale şi
sprijinul comunităţilor locale constituind elemente cheie ale funcţionalităţii acestui model.
Analiza experienţei în domeniu, în ultimii ani, a ţărilor vest-europene arată că este de dorit ca
abordarea dezvoltării economice locale să se realizeze în mod descentralizat, pentru atingerea
performanţelor scontate optându-se pentru dimensiunea organizatorică a dezvoltării locale care să
asigure combinaţia optimă între factorii naţionali şi cei de ordin local. Astfel reiese cu claritate rolul
preponderent pe care pot şi trebuie să şi-l asume faţă de dezvoltarea economică locală, tocmai coaliţiile
dintre factorii naţionali şi cei locali.
2.1.4 Actorii locali implicaţi în dezvoltarea economică locală
Aşa cum am prezentat anterior, abordarea economiei locale în Europa de Vest are în vedere, cu
preponderenţă, colectivităţile locale teritoriale.
Conceptul se bazează pe faptul că agenţii colectivităţii teritoriale au dezvoltat o identitate
regională, în primul rând prin unităţile beneficiare ale politicilor de dezvoltare locală şi ale
intervenţiilor autorităţilor locale.
După gradul de ocupare a populaţiei şi după veniturile realizate de aceasta, economia locală la
nivelul unui teritoriu instituţional poate fi:

de tip rural;

de tip urban.
Din punct de vedere al ponderii activităţilor economice desfăşurate la nivelul unui teritoriu
instituţional (comună, oraş, judeţ, regiune), economia locală poate fi:
a) primară – când majoritatea veniturilor sunt create din obţinerea şi producerea materiilor
prime, industriale sau agro-alimentare;
b) industrială – locurile de muncă şi veniturile populaţiei sunt datorate activităţii unităţilor
industriale;
c) terţiară – ponderea serviciilor (turism, comunicaţii, bănci etc.) constituie majoritatea
locurilor de muncă, veniturilor locuitorilor şi ale autorităţilor locale.
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Economia locală poate fi abordată şi din prisma resurselor financiare de care dispun
colectivităţile locale.
Resursele colectivităţilor locale provin în marea lor majoritate din impozitele locale plătite de
agenţii economici şi persoanele fizice. În consecinţă, unităţile beneficiază de politicile economiei locale
şi, prin impozitele şi taxele locale, finanţează, în mare parte, cheltuielile administraţiei publice
locale, în speţă pentru serviciile publice livrate de aceasta.
În aceste condiţii, am putea spune că mediul de afaceri reprezintă actorul principal al dezvoltării.
În realitate, în actuala perioadă din România, identificarea actorilor care participă la
dezvoltarea economico-socială locală este o operaţiune relativ dificilă.
În principiu, însă, într-o primă clasificare - ca arie de desfăşurare a acţiunii lor – distingem:

actori locali;

actori centrali.
Putem enumera, totuşi, câţiva actori relevanţi prin structura şi prezenţa lor în teritoriu 94:
1. Autorităţile administraţiei locale sau judeţene - ca responsabili ai dezvoltării în aria în
care îşi exercită autoritatea. Acţiunile lor în favoarea dezvoltării economice sunt considerate drept,
locale, atât datorită spaţiului de desfăşurare, dar şi din cauza iniţiatorilor politicilor. Ele sunt în mod
esenţial apanajul regiunilor, care au un rol fundamental în atribuirea anumitor ajutoare, totuşi, în
acţiunea economică, rolul lor este unul timid.
2. Camerele de Comerţ, Industrie şi Agricultură - cu responsabilităţi precise în ceea ce
priveşte dezvoltarea mediului de afaceri local. Acestea ocupă un loc aparte, ele având rolul de a coopera
cu colectivităţile locale, dar şi cu ceilalţi agenţi independenţi de puterea publică. Ele dispun de
autonomie financiară, autonomie generată de statutul lor şi de veniturile realizate. Funcţiile acestora
sunt de natură consultativă şi de informare, pot contribui la formarea profesională, stabilirea de contacte,
orientarea unităţilor spre oportunităţi, servicii de consultanţă, accesare de fonduri pe diferite programe,
etc.
3. Centrele de servicii şi instruire pentru afaceri - de tipul incubatoarelor de afaceri sau al
centrelor pentru dezvoltarea IMM-urilor. Rolul acestora este de a asigura la nivel local asistenţa de
specialitate în înfiinţarea şi organizarea unor unităţi de interes local precum şi asigurarea activităţii de
reprezentativitate a acestor unităţi în relaţiile cu comunitatea locală, cu mediul de afaceri în general.
4. Asociaţiile de întreprinzători particulari - ca forme de parteneriat bazat pe comunitatea de
interese economice, au rolul de a familiariza întreprinzătorii cu avantajele formelor asociative de
parteneriat şi de a le canaliza acţiunile pe acele activităţi pe care le ştiu foarte bine să le desfăşoare. Pun
la dispoziţia întreprinzătorilor particulari îndrumări metodologice, dar şi de strictă specialitate pe
domeniul asociativ ale, respectiv le reprezintă interesele în relaţiile acestora la nivel naţional şi
internaţional.
5. Universităţile - ca potenţiali realizatori ai transferului tehnologic şi ca formatori/responsabili
ai calificării superioare a viitorilor manageri, în special prin cursurile postuniversitare unde există
posibilităţi pentru o strictă specializare pe domeniul dezvoltării economice locale, au un rol covârşitor.
Cursurile de master organizate de acestea pe linia managementului unităţilor administrativ teritoriale, a
contabilităţii şi finanţelor, a dezvoltării rurale au tot mai mulţi aderenţi în rândul tinerilor de facultăţi
care nu-şi găsesc recunoaşterea în mediul urban şi se orientează cu precădere înspre comunităţile locale
comunale.
6. Serviciile publice deconcentrate din teritoriu - ca reprezentante ale unor instituţii centrale,
acţionând pe coordonatele stabilite la nivel superior. Între acestea se numără: amenajarea teritoriului, ca
linie directoare în vederea obţinerii unei mai bune repartiţii a oamenilor şi activităţilor în teritoriu.
Deconcentrarea nu trebuie înţeleasă ca o dezangajare totală a statului în politica locală, ci doar un
transfer de preocupări şi de atribuţiuni. Viziunea dezvoltării locale trebuie să fie deţinută şi de
autorităţile centrale. În plus, statul dispune şi de un aparat statistic adecvat şi adaptat urmăririi
dezvoltării locale, studii comparative, previziuni pe termen lung, viziune din afară, care este uneori mai
obiectivă.
7. Societăţile comerciale - cu rol decisiv în transformarea resurselor economice locale în
bunăstare generală. Acestea au o dublă ipostază în dezvoltare, una a beneficiarilor, a doua a actorilor
principali, atât ca plătitoare de impozite, cât şi ca producătoare de bunuri şi servicii sau de locuri de
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muncă. Este ştiut că plecarea sau închiderea unui mare grup provoacă adevărate traume în regiunile în
care se produc asemenea fenomene. Pe de altă parte, marile grupuri sunt, în multe cazuri, cele care au
determinat ridicarea economică a unor regiuni. Alte forme de contribuţie a grupurilor industriale sunt:
participările acestora în parteneriate la diverse iniţiative locale, civice şi economice, sprijin tehnic şi
logistic, inovare şi progres tehnologic pe care le aduc ca aport comunităţii, etc.
8. Cadrul European – este cel mai nou factor şi actor. Uniunea Europeană are ca principală
îngrijorare în acest sens, diversitatea situaţiilor de dezvoltare economica locală. Interesul acestuia este
de a reduce deficitele de dezvoltare şi de a veghea la respectarea regulilor de concurenţă. De asemenea,
vizează problema armonizării sistemelor fiscale şi a disparităţilor. Pentru a evidenţia importanţa de care
se bucură dezvoltarea locală în cadrul viziunii europene, este suficient de remarcat faptul că politicile
regionale reprezintă al doilea post bugetar de cheltuieli, după politica agricolă. Uniunea Europeană
investeşte enorm şi în dezvoltarea unor puncte care nu ţin neapărat de dezvoltarea locală, dar care au
impact substanţial asupra ei (infrastructuri, reţele, euroghişee).
În principiu, pentru o democraţie locală şi o descentralizare reală, se pune problema
apariţiei unor centre de specialitate la nivel local – ex. Consiliul de Dezvoltare Economică şi Socială,
Agenţii de Dezvoltare etc. - care să aibă ca misiune principală identificarea actorilor (persoane
/structuri) cei mai interesaţi să fie implicaţi în proiecte şi în acţiuni de dezvoltare economică, dar şi
găsirea celui mai bun mod de realizare a unor parteneriate concentrate pe obiective generale, dar şi
punctuale.
De asemenea, în realizarea colaborării pentru sprijinirea dezvoltării economice locale este
importantă şi identificarea resurselor şi a experienţei pe care fiecare din actorii interesaţi le pot
aduce în folosul comun.
Cele trei mari sectoare care includ persoane sau grupuri (actori) interesate(ţi) de dezvoltarea
economică locală sunt:
1. Administraţia publică locală - APL;
2. Mediul de afaceri şi reprezentanţii lui;
3. Comunitatea locală (reprezentată, adesea, de organizaţiile nonprofit - ONP).
În principiu, administraţia publică judeţeană (respectiv cea locală) este (şi trebuie să fie)
motorul dezvoltării economice locale.
În cadrul sectorului public local, administraţia publică locală este autoritatea locală care
dispune de autonomie şi care poate avea iniţiative în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi
socială locală, este principalul agent al dezvoltării economice locale, idee analizată şi susţinută pe
larg într-una din primele lucrări româneşti pe această temă95.
Aceasta se realizează prin soluţionarea unei game largi de necesităţi ale dezvoltării
economice şi sociale - dezvoltarea productivă a agenţilor economici existenţi prin stimulente legate de
impozite pentru întreprinderile mici şi mijlocii, prin planificarea urbană şi dezvoltarea obiectivelor de
interes social.
Administraţia publică locală îndeplineşte mai multe roluri în dezvoltarea economică locală
şi anume:
a. analizează economia locală – respectiv datele economice şi sociale din teritoriul local în
scopul fundamentării planificării strategice şi conceperii programelor de dezvoltare;
b. asigură conducerea procesului de dezvoltare economică locală;
În urma diagnosticării economiei locale în teritoriu, autorităţile locale facilitează alocarea
resurselor, emit reglementările favorabile dezvoltării locale şi realizează proiectele de dezvoltare.
Pentru realizarea obiectivului comun al dezvoltării economice locale, autorităţile publice locale
concentrează în acest proces resursele umane, intelectuale şi financiare ale sectorului privat şi ale
colectivităţilor locale.
În calitate de coordonator principal al dezvoltării economice locale, autorităţile locale stabilesc
planuri şi strategii pe termen scurt, mediu şi lung.
c. administrează proiectele de dezvoltare economică locală;
Administraţia publică locală gestionează proiecte care stau la baza programelor şi politicilor
dezvoltării economice şi sociale locale.
Această activitate include conceperea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi perfecţionarea
programelor şi politicilor de dezvoltare economică locală.
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Instrumentele bugetului local şi ale managementului financiar sunt hotărâtoare pentru o
planificare strategică corespunzătoare.
d. furnizează serviciile publice locale;
Administraţia publică locală furnizează o serie de servicii sau asigură furnizarea acestor servicii
de către terţi.
Asigurarea serviciilor poate include aprovizionarea cu apă, transportul în comun, salubritatea,
iluminatul public, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia şi paza cetăţenilor, asistenţa sanitară,
asistenţa socială, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor religioase, facilitând întreţinerea,
reparaţiile şi construirea de noi lăcaşe de cult.
e. întreţine un climat local favorabil cetăţenilor şi agenţilor economici locali.
Rolul cel mai important pe care administraţia publică locală îl are în dezvoltarea economică
locală este de a crea şi menţine un climat local favorabil cetăţenilor şi agenţilor economici locali pentru
ca aceştia să prospere.
Mediul local funcţionează atât ca suport, dar şi ca stimulent pentru înfiinţarea şi extinderea
agenţilor economici, impactul fiind direct şi asupra cetăţenilor prin creşterea veniturilor proprii şi
crearea de noi locuri de muncă.
Asigurarea accesului populaţiei la şcoli, spitale şi magazine şi servicii confesionale, precum
şi existenţa unor servicii publice locale de calitate sporesc atractivitatea zonei respective atât pentru
cetăţeni, cât şi pentru agenţii economici dornici să se stabilească în acel teritoriu.
După administraţia publică locală, sectorul privat este al doilea factor implicat, fiind un actor
important în dezvoltarea economică locală, rolul acestuia concretizându-se în:

crearea de locuri de muncă;

contribuţia materială şi financiară în sprijinul comunităţii locale;

participarea la procesul de planificare strategică locală;

coparticiparea la furnizarea de servicii publice locale.
Băncile şi alte instituţii de credit participă la circuitul economic local prin finanţarea societăţilor
noi şi a celor existente care se dezvoltă.
Acestea pot susţine proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii locale şi pot sprijini programele
de finanţare publică, punând la dispoziţia administraţiei locale fonduri provenite din depozitele
persoanelor juridice.
De altfel, şi administraţia publică locală poate coopera cu băncile prin programele de dezvoltare
locală.
Investitorii privaţi sunt o altă categorie importantă cu care administraţia publică locală poate
coopera pentru realizarea unor planuri de dezvoltare în domeniul imobiliar, reabilitarea unor servicii
publice locale, revitalizarea unor cartiere sau amplasamente specifice (parcuri, grădini publice, teatre,
şcoli etc.).
Comunitatea locală reprezintă cel de-al treilea factor implicat în economia locală. În acest sector
sunt incluse toate persoanele care nu fac parte din primele două sectoare, cel public şi cel privat.
În sectorul comunităţii locale se includ, de pildă, persoanele fizice, asociaţiile profesionale,
bisericile şi grupurile confesionale, organizaţiile de cartier, instituţiile de învăţământ local, organizaţiile
nonprofit cu activitate locală.
Persoanele fizice constituie principala componentă a comunităţii, ele fiind, în acelaşi timp, şi
forţă de muncă şi principalul consumator.
În termeni politici, ele sunt cele care votează şi aleg autorităţile locale, fiind şi beneficiari şi
contribuabili la programele dezvoltării economice locale.
Asociaţiile profesionale, instituţiile de învăţământ şi organizaţiile nonprofit pot participa separat sau împreună - la elaborarea şi susţinerea programelor de dezvoltare economică locală.
De asemenea, bisericile şi organizaţiile de cartier au posibilitatea de a se adresa unei anumite
părţi a populaţiei şi de a obţine, eventual, sprijinul acesteia în iniţiative de dezvoltare locală.
La rândul lor, instituţiile de învăţământ (şcoli, universităţi) şi centrele de cercetare reprezintă
importante resurse în implementarea programelor de dezvoltare a economiei locale.
Din perspectiva noastră, organizaţiile nonprofit (ONP) cu activitate locală sunt cele mai
utile şi eficiente în domeniile în care oficialităţile sunt implicate insuficient (din cauza lipsei de
timp, de resurse, de interes, de atribuţii legale, etc.).
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De asemenea, organizaţiile nonprofit au rezultate şi în promovarea IMM-urilor la nivel
local, în facilitarea accesului întreprinzătorilor la capital şi asistenţă tehnică, în calificarea
profesională şi pregătirea managerială.
Apreciem că, pe ansamblu, administraţia publică locală constituie motorul principal şi
animatorul dezvoltării locale, răspunzând unei game largi de necesităţi ale acesteia, cum ar fi
atragerea de investiţii, dezvoltarea, marketing-ul sau finanţarea agenţilor economici, asigurarea
unor proprietăţi imobiliare, acordarea unor facilităţi legate de impozite, sprijinirea educării şi a
pregătirii salariaţilor, dezvoltarea IMM-urilor, întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii etc.
Mai mult, administraţia publică locală îşi poate asuma rolul de lider în demersurile pentru
crearea şi organizarea coaliţiilor/parteneriatelor necesare pentru realizarea unor obiective de
interes general.
De menţionat că, prin administraţie publică locală trebuie să înţelegem nu doar
autorităţile alese, ci şi personalul angajat.
Ambele componente au un rol esenţial asigurând conducerea procesului de dezvoltare
economică locală, cât şi o continuitate - cât mai puţin influenţată de schimbările politice – a
demersurilor iniţiate în această direcţie.
Deşi, guvernul este implicat, în special, în generarea şi implementarea unor soluţii şi
politici la nivel macro, administraţia publică locală şi regională rămâne un consumator al
resurselor guvernamentale.
Ori, prin încurajarea şi dezvoltarea legăturilor cu agenţiile guvernamentale şi cu oamenii
politici, administraţia publică locală devine purtătorul de cuvânt şi promotorul investiţiilor şi al
dezvoltării în zonele respective.
În ciuda cadrului fixat prin legile descentralizării, rolul fiecărei colectivităţi locale nu este
definit cu exactitate şi, în plus, prin legislaţia actuală s-au creat condiţii pentru apariţia şi
dezvoltarea unor noi forme de cooperare, precum asociaţiile de dezvoltare comunitară (de regulă,
comunităţi de comune), comunităţile de oraşe sau zonele metropolitane (ca o combinaţie între
primele două).
În egală măsură, dezvoltarea locală este influenţată şi de apariţia unor structuri specifice,
a specialiştilor în domeniu şi, mai ales, de elaborarea documentelor de planificare, de genul
politicilor publice şi a strategiilor de dezvoltare.
Pe ansamblul Uniunii Europene (UE), situaţia este mult mai complexă, evoluţiile
permanente din diverse ţări, existenţa unui decalaj între rolul teoretic al diferiţilor agenţi şi
intervenţiile lor efective în practică conducând chiar la necesitatea redefinirii misiunii diferiţilor
agenţi ai dezvoltării economice locale – societăţile comerciale, diferitele colectivităţi locale,
Camerele de Comerţ şi Industrie, Statul şi Uniunea Europeană.
Ori, de la sine, ca parte integrantă a Comunităţii Europene, ţara noastră trebuie să
acţioneze constant în vederea alinierii la evoluţiile ce se manifestă pe acest plan.
Pe de altă parte, UE este îngrijorată tot mai mult de diversitatea situaţiilor şi politicilor
puse în practică de diversele state membre, în încercarea de a reduce - prin propriile lor politici
regionale - diferenţele de dezvoltare din diferitele regiuni. Nu în ultimul rând, Uniunea
Europeană trebuie să rezolve problema diversităţii sistemelor fiscalităţii locale şi, ca urmare, să se
încerce realizarea unei eventuale armonizări a acestora (situaţie care se explică nu doar prin
nivelurile diferite de impozitare, ci şi prin definirea structurii fiscale locale şi a bazelor de
impozitare).
Noile restricţii la care sunt supuse politicile fiscale centrale - ca urmare a construcţiei
europene - sunt susceptibile de a avea, în primul rând, consecinţe diferite asupra fiscalităţii locale,
statele putând încerca să transfere o parte din cheltuieli asupra autorităţilor descentralizate
(tendinţă care există, însă, şi independent de construcţia europeană).
2.1.5 Priorităţi şi obiective ale dezvoltării economice locale, prin prisma apartenenţei la
Uniunea Europeană
Pe fondul transformărilor economico-sociale intervenite după anul 1989, la nivelul unităţilor
administrativ teritoriale (UAT) româneşti s-au constatat stări de declin în ceea ce priveşte
dezvoltarea socio-economică, mai ales la cele din mediul rural, situaţii favorabile regăsindu-se doar în
cazul marilor aglomerări urbane.
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În această perioadă, pe fondul unei rate a natalităţii scăzute, populaţia la nivel naţional a scăzut,
în timp ce, la nivelul UAT regăsindu-se tendinţe diferite, cum ar fi - creşterea populaţiei în marile
aglomerări urbane, scăderea celei din oraşele mici şi mijlocii şi o creştere uşoară a numărului
locuitorilor din anumite localităţi ale mediului rural.
În acest timp, evoluţia economiei din 1990 şi până în prezent a fost caracterizată de
restructurarea activităţilor economice, de liberalizarea preţurilor, de dezvoltarea sectorului privat
(concomitent cu diminuarea celui public), de creşterea rolului administraţiei publice în angrenajul
economic, de apariţia şi creşterea şomajului şi a inflaţiei, pe fondul scăderii producţiei şi al unor creşteri
economice negative, ceea ce a condus la o stagnare (sau chiar degradare) a condiţiilor economicosociale de la nivelul majorităţii unităţilor administrativ teritoriale.
Pentru a se dezvolta cu succes - economic, social, cultural etc. - comunităţile locale trebuie să
aibă propriile lor viziuni şi strategii de dezvoltare, prin planificarea strategică urmărindu-se, în primul
rând, maximizarea utilizării resurselor locale şi construirea unei perspective asupra dezvoltării viitoare a
comunităţii, în context naţional, regional şi european.
Pe lângă asigurarea creşterii economice, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi promovarea unor
politici coerente - compatibile cu cerinţele integrării europene şi euro-atlantice - aceste strategii trebuie
să urmărească modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică, astfel încât să se răspundă cât
mai bine nevoilor cetăţenilor.
Având în vedere evaluarea situaţiei de ansamblu a unităţilor administrativ teritoriale, potenţialul
economic şi criteriul determinant al concordanţei cu cerinţele integrării europene au fost identificate
următoarele priorităţi ale dezvoltării economico-sociale locale:
1.
Diversificarea şi extinderea bazei industriale, prin:

investiţii productive în vederea creării şi menţinerii locurilor de muncă permanente;

reabilitarea, dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor şi clădirilor care concură la
producerea de valori şi bunuri materiale;

reabilitarea infrastructurii fizice;

dezvoltarea de parcuri industriale;

atragerea întreprinderilor mici şi mijlocii în sfera producţiei prin reabilitarea şi
dezvoltarea infrastructurii fizice în zonele defavorizate economic;

dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea creării de activităţi industriale
complementare sau alte sectoare ale producţiei materiale care să asigure dezvoltarea economică.
2.
Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural, prin:

dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice din mediul rural în vederea atragerii
întreprinderilor mici şi mijlocii în activităţi bazate pe valorificarea resurselor locale;

investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie, în
scopul preluării şi realizării de produse agro-alimentare care să asigure consumul intern şi posibilităţi de
export;

investiţii în infrastructura sectorului prelucrării manufacturier.
3.
Dezvoltarea turismului şi modernizarea serviciilor adiacente, prin:

reabilitarea zonelor, monumentelor, clădirilor de interes turistic şi modernizarea
infrastructurii fizice;

susţinerea iniţiativei private în crearea şi dezvoltarea de unităţi turistice, cu servicii la
standarde internaţionale;

amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic, etnografic, cultural şi peisagistic deosebit în
scopul dezvoltării turismului.
4.
Dezvoltarea potenţialului de resurse umane, prin:

calificarea şi recalificarea forţei de muncă din economie;

training pentru personalul cuprins în sfera serviciilor;

programe de formare şi orientare profesională pentru tineri şi şomeri.
Direcţionarea acestor strategii de dezvoltare urmăreşte cu precădere obţinerea de efecte socialeconomice în concordanţă cu stimularea şi dezvoltarea potenţialelor existente la nivelul
localităţilor.
Obiectivul general al strategiilor trebuie să fie punerea în valoare a potenţialului material şi
uman, în folosirea resurselor existente şi a identificării altor surse capabile să producă o dezvoltare
durabilă şi echilibrată a unităţilor administrativ teritoriale, în condiţiile păstrării echilibrului faţă de
complexul de resurse al capitalului natural, vizând în principal:
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revigorarea şi stabilitatea socio-economică;

modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice;

atingerea parametrilor minimali de funcţionare socială şi economică a localităţilor, în
special în mediul rural.

2.2 Parteneriatul – instrument modern în realizarea unor proiecte
de dezvoltare economică şi socială locală
Creşterea disponibilităţii sectorului privat de a prelua o serie de responsabilităţi şi riscuri şi a
sectorului public local de a privatiza serviciile de utilitate publică a avut ca rezultat multiplicarea
eforturilor de introducere a conceptului de parteneriat public privat la realizarea obiectivelor şi
proiectelor economico-sociale în România.
2.2.1 Conceptul de parteneriat public privat
Parteneriatul Public-Privat (PPP) se constituie ca o modalitate viabilă de introducere a
managementului privat în serviciile publice, pe calea unei legături contractuale de lungă durată,
între un operator privat şi o autoritate publică.
Parteneriatul între sectorul public (reprezentat de administraţia publică locală şi/sau judeţeană) şi
sectorul privat (reprezentat de agenţii economici locali/reprezentanţi ai organizaţiilor acestora)
reprezintă o înţelegere şi un angajament comun al părţilor pentru rezolvarea unor probleme comune, de
interes comunitar.
Parteneriatul public privat exprimă o modalitate de cooperare între o autoritate publică şi
sectorul privat, respectiv, prin organizaţii nonprofit, asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori companii,
pentru realizarea unui proiect care produce efecte pozitive pe piaţa forţei de muncă şi în dezvoltarea
locală.
Conceptul de "parteneriat public privat" a fost utilizat mai întâi în Marea Britanie şi în
Statele Unite ale Americii, iar începând cu mijlocul anilor 1980 a fost introdus şi în Germania, cu
precădere în abordările teoretice despre dezvoltarea urbană.
În prezent, pentru rezolvarea problemelor majore de interes comunitar, statele europene avansate
operează în mod curent cu acest concept, acesta dovedindu-şi eficienţa în realizarea unui mediu de
afaceri, politic şi social propice dezvoltării economico-sociale la nivel administrativ teritorial local.
În privinţa rezultatelor, parteneriatul constituie premisa asigurării coerenţei aplicării unor
programe şi a transparenţei realizării lor. În acelaşi timp, parteneriatul contribuie implicit la întărirea
sistemului de conducere şi la dezvoltarea locală în ansamblul ei. Toate aceste aspecte însă depind în
mare măsură de gradul de descentralizare a administraţiei publice, precum şi de identificarea
prealabilă a agendei de dezvoltare locală.
2.2.2 Cadrul juridic, factorii care generează parteneriatul public – privat şi domeniile de
aplicare ale acestuia
Sprijinirea dezvoltării economico-sociale locale prin implementarea unor parteneriate de tip
public-privat reprezintă o noutate în România.
Dispoziţiile legale în această materie se află încă într-o stare incipientă, referirile la o asemenea
modalitate de cooperare fiind succinte şi, deseori, fără un conţinut adecvat.96
Cadrul legal care permite instituţionalizarea dezvoltării socio-economice locale, respectiv judeţene, este asigurat de o serie
de acte normative:

Constituţia României şi Codul Civil care asigură cadrul legal pentru funcţionarea instituţiilor de drept public şi
exercitarea dreptului de asociere;

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (republicată) - care reglementează posibilitatea asocierii
administraţiei publice locale/judeţene cu alte persoane juridice de drept public şi privat,

Legea nr. 315/2004 actualizată care asigură cadrul legal pentru instituţionalizarea dezvoltării regionale în România;

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 - reglementează modul de constituire, organizare şi funcţionare a persoanelor
juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii sau federaţii;

Legea nr. 346/2004 - a cărei dispoziţii propun măsuri concrete de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii;
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Factorii care generează parteneriatul public - privat, sunt:

Creşterea deficitului financiar la nivelul unităţilor administrativ teritoriale;

Problemele de competenţă şi de capacitate în administraţia publică locală;

Restructurarea economiei locale;

Eliminarea efectelor strategiei de piaţă a forţelor de muncă şi ale strategiilor sociale;

Tendinţa de implicare cât mai redusă a statului în gestionarea problemelor comunităţii
locale;


Restructurarea profundă a economiilor naţionale pe plan mondial.

Motivaţiile sectorului privat de implicare în parteneriatul public privat sunt:

Obţinerea de comenzi în domeniul infrastructurii şi a proiectelor de interes general cu
finanţări din fonduri publice centrale şi locale;

Activitate într-un mediu concurenţial deschis;

Colaborarea cu sectorul public pentru operaţiuni de profit;

Atragerea investitorilor autohtoni şi străini;

Finanţarea realizării proiectelor de infrastructură care asigură logistica pentru dezvoltarea
afacerilor;

Creşterea profitului propriu prin parteneriate de afaceri;

Siguranţa afacerilor, stabilitatea şi predictibilitatea mediului economic;

Implicarea în sistemul de asigurări sociale bazat pe fonduri private, investiţii şi pensii
private profesionale;

Multiplicarea şi diversificarea locurilor de muncă.
Domeniile publice în care se aplică diversele forme ale parteneriatului public privat sunt
multiple şi pot avea următoarea localizare:

în dezvoltarea comunităţilor locale;

în dezvoltarea infrastructurii de susţinere a activităţilor economice (crearea unor centre
comerciale şi de afaceri atractive, înfiinţarea unor centre pentru congrese şi simpozioane, etc.);

în promovarea dezvoltării în domeniul turismului şi al ocupării timpului liber;

în sprijinirea sectorului cultural - construirea centrelor culturale, edificiilor, etc.;

în dezvoltarea infrastructurilor existente şi a obiectivelor de interes comunitar;

în dezvoltarea economică şi a marketingului la nivelul localităţilor;

în domeniul politicilor şi al planning-ului social;

în dezvoltarea tehnologică şi încurajarea transferului de tehnologie (parc tehnologic, parc
industrial);

în protecţia mediului ambiant.
2.2.3 Caracteristicile parteneriatului public privat, avantajele şi riscurile acestuia
Ca urmare a situaţiei tot mai dificile a administraţiei publice locale, atât din punct de vedere
financiar, cât şi al sarcinilor acesteia, în noul context al dezvoltării economice, pe plan mondial s-au
practicat diverse forme de cooperare cu sectorul privat de la schimburi de informaţii până la proiecte
comune în cele mai diverse domenii, sectorul privat fiind atras în rezolvarea unor sarcini ale acesteia.
Într-un studiu realizat la solicitarea ministerului olandez pentru urbanizarea şi organizarea
spaţiului se sublinia ca şi caracteristică principală a parteneriatelor de tip public privat faptul că "una
sau mai multe instituţii publice cooperează cu una sau mai multe instituţii private, pe baza unor
înţelegeri contractuale comune sau într-o alianţă realizată în comun cu toate partidele participante,
în vederea atingerii unor scopuri comune, cu condiţia ca fiecare partid participant să-şi menţină
identitatea şi scopurile proprii propuse".97
Proiectele de parteneriat public - privat nu pot fi integrate într-un model strict determinat.
Acestea trebuie să fie adaptate la contextul local şi să permită dezvoltarea în timp a comunităţii
Un parteneriat public privat are următoarele caracteristici:
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Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale.
Junk M. - Studiu efectuat de ministerul olandez în “Independent Journalism Center”, 2005, p.13
57


furnizează servicii la o calitate înaltă şi la cele mai scăzute costuri pentru public;

optimizează alocarea şi transferul unei părţi a riscului către sectorul privat;

permite o evaluare mai bună a costului proiectului;

aduce beneficii economice şi sociale;

asigură modernizarea economiei şi obţinerea unor beneficii indirecte;

deschide accesul la piaţa financiară, combinat cu dezvoltarea pieţelor financiare locale;

conduce la concentrarea rolului statului în funcţia de reglementare;

aduce beneficii tehnologice;

conferă un nou rol al autorităţii publice (de proprietar de service/operator la controlor);

asigură stabilitatea proiectului.
Punctele cheie ale metodei de finanţare a parteneriatului public-privat sunt:

constituirea unui pachet financiar solid pentru întreg proiectul, implicarea comunităţii
financiare oferind garanţia calităţii şi eficienţei; existenţa pachetului financiar nu poate justifica, însă, un
proiect fără utilitate economică şi socială;

comunitatea financiară se concentrează pe: calitatea părţilor care sunt implicate, contract,
mediul instituţional şi economic, calitatea şi rolul companiilor de construcţii, capacităţile tehnice şi
legale pentru concesionarea autorităţii, parametrii contractelor economice;

realizarea proiectului prin constituirea unor structuri ad-hoc: companii de proiect, care
controlează toate aspectele proiectului şi relaţiile între părţile implicate;

implicarea autorităţii publice în finanţarea parteneriatului public-privat se dovedeşte
deseori a fi esenţială şi este justificată de interesul inerent socio-economic al autorităţii în proiect;
această implicare poate consta într-o contribuţie sub formă de active, bani şi garanţii;

finanţarea convenţională este mai puţin potrivită pentru manevrarea acestui nivel de risc
(puţine active, cash-flow bazat pe înregistrarea de venituri); alegerea opţiunii de finanţare depinde, însă,
şi de durata proiectului şi de resursele financiare implicate;

continua dezvoltare a noilor instrumente financiar-bancare ar trebui să determine o
creştere accelerată a tipurilor de finanţare, principalul efect fiind constituit de extinderea pieţei pentru
parteneriatul public privat.
Astfel, experienţa acumulată pe plan internaţional pune în evidenţă următoarele tendinţe:

majoritatea societăţilor comerciale au intrat în domeniul public de servicii de
management (municipalităţi);

abordarea pragmatică a favorizat proiecte de organizare adaptate la fiecare context legal
şi economic astfel încât fiecare tip de reţea să aibă o aplicare a unui model strict;

parteneriatul public-privat constituie o asociere pe termen lung, care se bazează în mod
inevitabil pe contracte incomplete; din nefericire, aceste evenimente trebuie anticipate şi este necesar un
sistem reglementat care să implice existenţa unui organism independent;

un parteneriat public-privat reprezintă un acord de durată, care atrage un grad de risc ce
trebuie împărţit de parteneri; toleranţa de risc dovedeşte esenţialul evoluţiei proiectului.
În ultima vreme, în România se constată o creştere tot mai mare a interesului pentru cooperarea
dintre sectorul public şi cel privat, în realizarea unor proiecte de infrastructură, în diferite sectoare de
activitate.
Parteneriatul public-privat reprezentând un acord de durată între cele două părţi ale acordului
respectiv comunitatea locală, pe de o parte, şi partenerul privat interesat, pe de altă parte, în înfiinţarea,
desfăşurarea şi identificarea efectelor acestuia prezintă numeroase avantaje, dar în acelaşi timp şi riscuri
unele identificate în momentul constituirii parteneriatului, altele apărute pe parcurs, care trebuie luate în
considerare şi evaluate în mod corespunzător.
Luând în considerare cadrul legal existent în România, apreciem că avantajele potenţiale
ale unui parteneriat public-privat sunt:

împărţirea costurilor de proiect între o autoritate publică locală şi terţi. În legea română
se poate observa că se pune accent pe resurse financiare atrase în întregime sau în mare parte de la un
investitor, şi în mică măsură pe utilizarea banilor publici. Aceasta înseamnă că, preponderent, costurile
sunt asumate de sectorul privat.

externalizarea unor activităţi din structura administraţiei publice locale ce pot fi mai bine
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realizate ca urmare a colaborării cu sectorul privat (de pildă, prin concesiune sau vânzare);

asigurarea transparenţei financiare (în principiu, deşi legea română are deficienţe în acest
sens, pornind de la structura bugetelor locale), concentrarea de capital financiar în sfera serviciilor
publice şi a utilităţilor publice;

împărţirea riscurilor asociate unei activităţi economice, dacă parteneriatul se
concretizează într-o activitate având ca scop obţinerea de profit;

responsabilizarea şi sensibilizarea comunităţii de afaceri pentru a se implica în proiecte
ce interesează comunitatea locală;

apariţia unor efecte pozitive în domeniul ocupării forţei de muncă şi asupra
participanţilor la proiecte de interes pentru comunitatea locală;

utilizarea eficientă a experienţei deţinute de sectorul privat.
Apreciem de asemenea că, luând în considerare cadrul legal existent în România, riscurile
potenţiale ale unui parteneriat public-privat sunt:

nu există structuri (unităţi) la toate nivelurile administraţiei locale (nivel de bază:
comună şi oraş, apoi judeţ şi, în fine, la nivel naţional) pentru evaluarea oportunităţilor şi a proiectelor
de parteneriat, ceea ce nu permite corelarea programelor de dezvoltare regională cu cele locale;

lipsa garanţiilor pentru acoperirea riscurilor financiare şi recuperarea investiţiei, aspect
invocat de potenţialii investitori;

pericolul abandonării parteneriatului de către unul din parteneri într-o fază avansată de
implementare a parteneriatului când s-au realizat deja anumite investiţii şi s-au avansat fonduri publice
însemnate;

prioritatea acordată proiectelor pe termen scurt în detrimentul celor strategice, ca urmare
a lipsei unei planificări strategice de dezvoltare locală şi de ierarhizare a priorităţilor;

ignorarea dispoziţiilor legale cu privire la asigurarea unui mediu concurenţial în privinţa
funcţionării utilităţilor publice;

lipsa de transparentă şi de asigurare a unui tratament egal în privinţa atribuirii unui
contract prin care se realizează un parteneriat (conform mecanismului prevăzut de O.G. nr. 30/2006);

confuzia terminologică creată între “acordul de proiect” şi “Contractul de proiect” şi
procedura greoaie pe care o presupune încheierea “contractului de proiect” (adică finalizarea propriuzisă a selecţiei investitorilor);

reglementarea exproprierii de terenuri în Legea nr. 247/2005 nu numai că descurajează
implicarea proprietarilor de terenuri să participe la realizarea unui parteneriat public-privat, dar
transformă parteneriatul public-privat într-o ameninţare la adresa garantării dreptului de proprietate. Cu
alte cuvinte, legea română în loc să încurajeze proprietarii de terenuri să participe la realizarea unui
parteneriat public-privat a preferat introducerea unei măsuri de forţă care produce un efect contrar celui
dorit;

limitarea posibilităţilor de privatizare a utilităţilor publice (ca soluţie alternativă mai
eficientă), dacă ţinem cont de reglementările O.G. nr. 34/2006 coroborate cu cele ale Legii nr. 51/2006
privind serviciile publice de gospodărire comunală.
2.2.4 Elementele de bază pentru un parteneriat public-privat de succes
Consiliul Naţional pentru Parteneriatul Public-Privat din SUA a identificat cinci elemente de
succes care pot fi luate în considerare în realizarea unui parteneriat public-privat:
a. Elementul politic
Un parteneriat public-privat îşi poate realiza obiectivele doar dacă există un angajament clar din
partea factorilor de decizie. Persoane cu putere decizională din partea administraţiei publice locale
trebuie să îşi dorească să se implice în mod activ şi să sprijine conceptul de parteneriat public-privat.
Mai mult decât atât, trebuie să asigure coordonarea şi conducerea fiecărui proiect de parteneriat.
Un conducător politic bine informat poate juca un rol important în minimalizarea posibilelor
efecte negative datorate comunicării incorecte, percepţiilor greşite în legătură cu rezultatele scontate şi
beneficiile unui proiect de parteneriat în derulare.
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b. Implicarea sectorului public
Din momentul în care parteneriatul public-privat a fost agreat, sectorul public trebuie să rămână
implicat în mod activ în derularea proiectului.
Monitorizarea proiectului pe parcursul derulării acestuia este un element de bază în asigurarea
succesului, punând la dispoziţie şi alte informaţii utile despre subiect referitor la performanţele
îndeplinite.
Această monitorizare trebuie făcută în mod sistematic printr-un grafic zilnic, săptămânal, lunar
pentru fiecare din activităţile cuprinse în proiect şi pentru fiecare dintre partenerii implicaţi.
De cele mai multe ori, acest grafic de monitorizare face parte integrată din înţelegerea
contractuală semnată de către parteneri. Monitorizarea va avea un rol pozitiv şi va fi flexibilă
propunerilor de soluţii care vor trebui luate datorită schimbărilor apărute în mediul de afaceri şi
economic.
c. Un plan bine pus la punct
Încă de la început fiecare partener trebuie să-şi definească foarte exact obiectivele pe care şi le
propune. Plecând de la obiectivele propuse în plan, proiectul va fi elaborat cu cea mai mare atenţie.
Dacă se consideră necesar, la acest punct se poate apela chiar la un expert independent, lucru care ar
creşte şansele de succes ale proiectului.
Un plan bine elaborat descrie în detaliu, în mod clar, responsabilităţile celor două părţi atât
pentru sectorul public cât şi pentru partenerul privat, dar mai ales mecanismul de soluţionare a
eventualelor litigii sau posibile neînţelegeri.
d. Comunicarea cu părţile implicate
Un proiect de parteneriat public-privat are efecte nu doar asupra reprezentanţilor oficiali ai
sectorului public şi ai partenerilor proiectului public-privat, ci şi asupra altor categorii, cum ar fi:
salariaţii, cei care beneficiază de serviciul prestat, presa, sindicatele din domeniu, alte grupuri de interes.
Toate aceste persoane pot avea o opinie personală şi de cele mai multe ori o concepţie greşită
despre parteneriat şi beneficiile lui pentru publicul larg. Din acest punct de vedere este foarte importantă
comunicarea deschisă cu toate părţile implicate sau grupuri de interes pentru a minimiza rezistenţa pe
care ar putea să o opună pentru încheierea unui astfel de parteneriat.
Prin comunicare se poate atrage comunitatea de partea proiectului, iar acest lucru presupune atât
înţelegerea diferenţelor culturale, analizarea grupurilor de interes şi, nu în ultimul rând, implicarea
beneficiarilor de produse şi servicii.
e. Alegerea corectă a partenerului
Oferta cea mai “ieftină” (lowest bid) nu este întotdeauna metoda cea mai bună pentru
alegerea partenerului. Oferta cea mai “valoroasă” (best value) este elementul critic într-o relaţie
de parteneriat de lungă durată şi este aspectul central al unui proiect de succes.
Experienţa candidatului în domeniul care face obiectul proiectului reprezintă modul prin care se
poate face cel mai bine selecţia partenerului.
Cel mai simplu mod de selectare după acest ultim criteriu este listarea potenţialilor parteneri
printr-un mecanism unitar.
Parteneriatul public privat îşi dovedeşte viabilitatea şi eficacitatea în condiţiile în care cele două
părţi sunt capabile să identifice interesele comune care-i determină să procedeze în consecinţă.
Interesele comune pot fi sintetizate astfel:
 proiectul poate câştiga, calitativ, dacă administraţia publică locală va consulta sectorul privat
încă din fazele iniţiale;
 abordarea parteneriatului public-privat poate aduce resurse financiare suplimentare, la
proiectele ce servesc interesului public;
 cerinţele pieţei pot fi mai bine înglobate în proiectele administraţiei publice locale, dacă
colaborarea sectoarelor public şi privat este abordată în etapele iniţiale ale proiectului.
Ţinând cont de elementele de bază ale parteneriatului public-privat enunţate anterior, de
interesele comune derivate din parteneriat, putem concluziona că succesul utilizării
parteneriatului este asigurat de următoarele elemente:

accesul liber pe piaţă a ofertanţilor, într-un cadru concurenţial loial;
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protejarea interesului public prin încurajarea supravegherii asociaţilor şi a
grupurilor implicate;

asigurarea unei compatibilităţi depline între aranjamentele parteneriatului publicprivat şi regulile ajutorului de stat (central şi local);

aprecierea justă a nivelului alocaţiilor financiare vis-à-vis de beneficiile sectorului
public şi limitarea profitului sectorului privat;

selectarea celui mai potrivit tip de parteneriat public-privat pentru proiectul
anunţat;

evaluarea factorilor de succes şi a constrângerilor impuse de Comisia Europeană în
alocarea de grant-uri;

realizarea în timp real a obiectivelor stabilite;

utilizarea cea mai bună a alocaţiilor financiare, condiţionate şi limitate la realizarea
obiectivelor anunţate şi acceptate;

satisfacerea cerinţelor viitoare legate de legislaţie, sistemul financiar, capacitatea
instituţiilor publice de a constitui parteneriat public-privat, etc.
Cu toate acestea putem afirma că succesul parteneriatului public-privat mai depinde şi de
recunoaşterea de către parteneri a obiectivelor şi sistemelor de control şi management, prin
prisma acordurilor contractuale încheiate cu bună credinţă.

2.2.5 Forme legale de constituire şi tipurile de parteneriate public-privat
Parteneriatul public-privat, aşa cum l-am definit anterior, împreună cu caracteristicile, avantajele
şi riscurile acestuia poate îmbrăca diferite forme legale în funcţie de temeiul legal şi de specificitatea
domeniului în care se organizează, de condiţiile de climă, de sol, de cultură, de civilizaţie şi de
apartenenţă la o anumită religie, în funcţie de capacitatea financiară a celor doi actori antrenaţi în
respectivul parteneriat, de conjunctura şi chiar de crizele cu caracter economic şi financiar existente sau
a căror efecte pot fi identificate la data constituirii parteneriatului.
Din acest motiv formele legale de constituire şi tipurile de parteneriate public-privat care pot să
fie încheiate trebuie să aibă în vedere cele câteva condiţii menţionate anterior.
2.2.5.1 Formele legale de constituire a parteneriatelor de tipul public-privat
1. Forme de cooperare informaţionale cu scopul de:

obţinere a informaţiilor de specialitate pentru rezolvarea unor probleme specifice;

crearea unui climat de încredere şi cooperare;

realizarea unui consens asupra obiectivelor acţiunii şi a procedeelor utilizate pentru
realizarea lor.
Aceste forme pot fi concretizate prin:
a. Cooperări pentru orientare strategică, organizate sub forma unor grupuri de lucru cu
participare din partea camerelor de comerţ, industrie şi agricultură, a agenţiilor specializate în
dezvoltarea economică, a autorităţilor publice locale, a reprezentanţilor mass-media sau ai instituţiilor
de învăţământ, cât şi a altor persoane recunoscute în mediile economice. Aceste colaborări urmăresc
iniţierea de proiecte şi realizarea unor activităţi referitoare la planificarea dezvoltării comunităţilor
locale. Aceste cooperări se pot materializa prin încheierea unor convenţii între participanţi sau
prin adoptarea unui statut/regulament. Deciziile, în cazul acestor parteneriate, se iau prin discuţii
şi consens între participanţi.
b. Înţelegeri referitoare la construcţii urbanistice la nivelul unui cartier orăşenesc, ca formă
specială a cooperării orientate strategic, cu participarea organizaţiilor învecinate în scopul unei
participări civice mai mari. Aceste înţelegeri sunt de tip contractual şi urmăresc planificarea şi
executarea lucrărilor de dezvoltare a unor cartiere.
61

c. Concurenţa între investitori - formă de pre-cooperare, ca premisă pentru cooperare în
scopul găsirii celor mai bune propuneri de planuri inovatoare, a câştigării de noi investitori, a
transferului de know-how pentru realizarea proiectului şi a finanţării necesare realizării tehnice. Ca
formă juridică, partenerii se pot organiza în consorţii.
2. Forme de cooperare reglementate contractual cu scopul de a realiza planificarea urbană,
construirea de noi aşezări şi dezvoltarea/reînnoirea localităţilor. Se pot realiza prin:
Contracte specifice pe proiecte sau constituirea unor societăţi comerciale mixte, cu
participare din partea sectorului public - autorităţi ale administraţiei publice locale, diferite agenţii şi
instituţii de interes public şi privat.
Sarcinile cad atât în responsabilitatea părţii publice cât şi în a părţii private.
Reprezentanţii sectorului public întreprind acţiuni menite să atragă participarea privată şi să
faciliteze atingerea scopurilor propuse prin creşterea ponderii sectorului privat la finanţarea proiectelor,
prin reducerea mijloacelor publice la realizarea obiectivelor propuse, care să se limiteze la
închirierea/concesionarea unor suprafeţe publice şi, eventual, a cofinanţării unor proiecte.
Partea privată poate îndeplini multiple funcţiuni - participarea la realizarea şi finanţarea
proiectelor, asigurarea managementului în vederea continuării proiectului după încheierea finanţării,
participarea la costurile necesare realizării măsurilor referitoare la dezvoltarea infrastructurii locale, etc.
3. Parteneriate organizate sub forma unor societăţi comerciale cu scopul de a deplasa sarcinile
şi activităţile din responsabilitatea autorităţilor publice locale în domeniul de interes al sectorului privat
şi de evitare a unor restricţii administrative şi crearea unor structuri flexibile de lucru.
Astfel, societatea comercială se poate constitui în formele prescrise de legislaţia în vigoare
(societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată), cu participarea unor instituţii de drept public şi
privat, cu diverse ponderi participative (cota parte dominantă a autorităţilor publice locale sau a părţii
private; părţi sociale egale; participarea mai multor participanţi la proiect cu cote părţi reduse).
4. Forme speciale de cooperare de tip public-privat cu scopul de a realiza restructurări urbane
de amploare şi de a stimula investitorii privaţi.
Aceste parteneriate au la bază iniţiativa unor foruri şi instituţii publice centrale şi locale, a
reprezentanţilor autorităţii guvernamentale. Finanţarea acestor proiecte se face prin cofinanţarea şi prin
repartizarea de mijloace între autorităţile guvernamentale, autorităţile administraţiei publice locale şi
întreprinzătorii privaţi interesaţi în realizarea obiectivelor propuse.
Evaluarea parteneriatului public-privat, sub aspectul riscurilor şi al beneficiilor, depinde de
scopurile care se urmăresc şi de rezultatele obţinute. Totuşi, în baza cercetărilor efectuate pe această
temă, se poate concluziona că „pentru actorul privat parteneriatele par a fi întotdeauna un
avantaj” (cu excepţia cazurilor în care economia se află în recesiune sau ale stopării creşterii
economice, când pot apărea riscuri şi pentru partea privată).
Pentru autoritatea publică locală, însă, rezultatele parteneriatului se pot concretiza fie sub
forma beneficiilor, fie sub forma riscurilor.
Riscurile şi beneficiile se pot sistematiza în funcţie de tipul şi frecvenţa cu care se
manifestă; din categoria celor considerate ca fiind esenţiale amintim:
La beneficii:

posibilitatea realizării unor proiecte de anvergură, iniţiate de autorităţile administraţiei
publice locale, a căror realizare este imposibilă fără participarea sectorului privat;

utilizarea eficientă a atuurilor şi prerogativelor conferite autorităţilor administraţiei
publice locale şi reprezentanţilor sectorului privat;

depăşirea greutăţilor în îndeplinirea sarcinilor aflate în responsabilitatea administraţiei
publice, reconsiderarea şi îmbunătăţirea imaginii acesteia;

stimularea participării firmelor private în cadrul unor programe şi proiecte de
reînnoire/dezvoltare şi/sau de soluţionare a problemelor sociale;

posibilitatea îmbunătăţirii şi întăririi capacităţii concurenţiale, prin reducerea costurilor şi
creşterea eficienţei, ca urmare a schimbului informaţional şi a know-how-ului între parteneri;
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apariţia unor efecte pozitive în domeniul forţelor de muncă (mai ales în construcţii,
servicii, instituţii culturale şi turism, domenii de înaltă tehnologie) şi asupra participanţilor la proiectele
de interes pentru comunitate, în privinţa experienţei acestora, a flexibilităţii, dinamismului şi a
acţiunilor proprii;

realizarea de contacte cu alţi operatori prezenţi pe piaţa locală;

stimularea interesului pentru investiţii a agenţilor economici privaţi, prin simplificarea şi
accelerarea procedurilor de autorizare, precum şi prin delimitarea mai clară între activităţile autorităţilor
administraţiei publice locale.

La riscuri:

neglijarea adaptării planificării dezvoltării comunităţii, în conformitate cu cererile şi
preferinţele formulate de participanţii la procesul de dezvoltare economico-socială locală;

marginalizarea unor grupuri de persoane sau a unor zone/suburbii, în cazul derulării de
proiecte referitoare la dezvoltarea urbană;

accentuarea inegalităţilor în structura socială, ca urmare a intervenţiei concurenţei şi a
orientării agenţilor economici preponderent în direcţia creşterii profitului;

limitarea competenţelor autorităţilor publice locale şi intervenţia mai puternică a
sectorului privat în realizarea sarcinilor autorităţilor administraţiei publice poate conduce la favorizarea
intereselor unor grupuri din societate, la stabilirea de noi priorităţi şi scopuri ale proiectelor;

înlocuirea viziunilor strategice pe termen lung cu proiecte orientate pe termen scurt,
concentrate asupra unor efecte vizibile şi prezentabile, ceea ce favorizează pierderea perspectivei;

deteriorarea cadrului şi a procesului democratic de luare a deciziilor, care sunt tot mai
mult orientate după interesele semnalate de reprezentanţii sectorului privat;

degradarea aspectelor sociale şi deplasarea interesului de la problemele sociale, prin
orientarea acţiunilor şi proiectelor după legile pieţii;

pericolul ieşirii din parteneriate şi al abandonării proiectelor de către agenţii economici
privaţi, după ce aceştia au beneficiat de anumite avantaje şi facilităţi (oferite de către autorităţile
administraţiei publice locale, în scopul atragerii acestora în direcţia implicării lor în parteneriate).
În general, convenirea modului de repartizare şi asumare a riscurilor şi a beneficiilor între
parteneri este esenţială.
Riscurile pe care participanţii le acceptă depind de tipul de organizaţie pe care o
reprezintă şi de contribuţia fiecăruia la elaborarea şi activităţile unui parteneriat, principalul beneficiar
al rezultatelor parteneriatului public - privat fiind comunitatea locală (circumscrisă zonei în care se
dezvoltă această cooperare).
Indiferent de forma pe care o îmbracă parteneriatul, trebuie să rezulte un beneficiu clar şi
direct pentru comunitate, sub diferite aspecte:

sporirea încrederii şi interesului investitorilor, interni şi externi, pentru finanţarea/
cofinanţarea unor programe de dezvoltare locală;

apropierea autorităţilor administraţiei publice locale de problemele sectorului privat,
cunoaşterea reciprocă şi cooperarea între cele două sectoare;

stabilirea în comun, cu participarea largă a tuturor membrilor comunităţii, a priorităţilor
de intervenţie în dezvoltarea economică şi a modului de administrare a resurselor comune existente.
Datorită necesarului mare de investiţii şi a problemelor financiare existente la nivelul
administraţiei publice locale, în calitatea sa de principal responsabil de asigurarea unui mediu de afaceri
corespunzător pentru creşterea bunăstării comunităţii, a devenit limpede că un angajament privat mai
puternic în domeniul infrastructurii şi îmbunătăţirii serviciilor trebuie evaluat ca fiind pozitiv.
În acelaşi timp, participarea şi finanţarea privată are un efect de accelerare asupra
realizării proiectelor, permite realizarea de câştiguri şi degrevează autorităţile administraţiei publice
locale de sarcinile referitoare la administrarea şi organizarea structurilor aflate în custodia lor.
Crearea parteneriatelor între sectorul public şi cel privat - ca răspuns la probleme complexe care
sunt percepute de către toţi factorii implicaţi, formarea lor fiind, de fapt, un proces de autoorganizare prezintă o serie de avantaje. În primul rând, acestea grupează persoane cu experienţă într-o varietate mai
mare de domenii.
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Cuprinzând mai multe sectoare, există perspective şi idei mai multe. În al doilea rând, acestea
mobilizează atât resursele disponibile ale sectorului public, cât şi cele ale sectorului privat. Nu în
ultimul rând, constituirea unui parteneriat public - privat şi învăţarea din experienţă generează
încredere, ajutând la întărirea parteneriatului şi crescând dorinţa de sprijinire reciprocă.
Pentru implicarea largă a comunităţii locale în procesul dezvoltării economice locale, nu este
suficientă simpla identificare a persoanelor interesate, ci trebuie găsit şi modul prin care acestea să
poată lucra împreună.
Crearea parteneriatelor (atât între agenţi economici, organizaţii ale agenţilor economici,
ONG-uri, universităţi, alte unităţi de administraţie publică locală, agenţii locale de resort, cât şi în cadrul
acestora) este o modalitate eficientă de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare economică şi de
concentrare a diverselor resurse.
Deşi, parteneriatele pot fi înfiinţate de către oricine din cadrul comunităţii, administraţia
publică locală va avea întotdeauna un rol important în cadrul acestora, idee pe care pledează una
din primele lucrări ştiinţifice, pe această temă, din România98.
2.2.5.2 Tipurile de parteneriate public-privat
În derularea concretă a lor, parteneriatele public-privat pot înregistra diferite abateri faţă de
înţelegerea iniţială avută şi din acest motiv este foarte bine de precizat de la început tipul de parteneriat
adoptat de cele două părţi, beneficiile şi riscurile asumate.
Din derularea concretă a acţiunilor de parteneriat am identificat următoarele tipuri de parteneriat
ce pot fi încheiate între cele două părţi, astfel:

parteneriatele între sectorul public şi cel privat (inclusiv sub forma unor aranjamente
contractuale);

parteneriatele cu sectorul comunităţii;

parteneriatele între unităţile de administraţie publică locală.
Aceste parteneriate nu sunt exclusiv mutuale.
De fapt, nu este neobişnuit, de exemplu, pentru un parteneriat regional/judeţean să includă mai
multe unităţi ale administraţiei publice sau mai multe structuri guvernamentale şi reprezentanţi ai
sectorului privat.
A. Parteneriatele între sectorul public şi privat
Parteneriatele între sectorul public şi privat sunt angajamente comune pe termen lung,
încheiate între cele două sectoare, menite să urmărească atingerea unor scopuri comune, care
vizează mediul social, politic şi de afaceri din cadrul comunităţii.
Adesea, parteneriatele între sectorul public şi privat apar ca răspunsuri la o anumită situaţie
de criză (cum ar fi criza economică locală sau regională).
Tipurile de parteneriate cel mai des utilizate între sectorul public şi privat sunt:

parteneriatele bazate pe proiecte;

organizaţii pentru planificarea politicilor;

agenţiile de implementare.
Parteneriatele bazate pe proiecte sunt create pentru a realiza obiective specifice sau pentru a
supraveghea implementarea unui proiect anume, fiind axate, de regulă, pe o singură problemă prioritară.
Parteneriatele între sectorul public şi privat reprezentate de organizaţiile pentru
planificarea politicilor, adesea structurate sub forma unor comitete, comisii, grupuri de lucru etc.
(relaţiile de acest fel având un caracter predominant consultativ).
Parteneriatele între sectorul public şi privat reprezentate de agenţiile de implementare (conduse
de un consiliu public – privat), care sunt finanţate din ambele surse.
În acest caz, se poate avea în vedere un singur scop (de exemplu, marketing-ul) sau
parteneriatul poate avea un caracter multifuncţional (în Timiş există exemplul ADETIM – Agenţia
de dezvoltare economică a judeţului Timiş).
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ADETIM – Parteneriatul public-privat, Editura „Orizonturi Universitare”, Timişoara, 2000.
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Un tip, mai special, de parteneriat este reprezentat de relaţia dintre sectorul public şi privat prin
intermediul aranjamentelor contractuale.
Apreciem că pe măsură ce preia responsabilităţile de furnizare a serviciilor, administraţia
publică locală poate încheia contracte cu societăţi private pentru furnizarea acelor servicii.
De asemenea, precizăm faptul că în ţările avansate, privatizarea serviciilor administraţiei
publice locale este, de fapt, o practică relativ răspândită. Procedând astfel, opiniem că este cel mai
simplu mod de asigurare a serviciilor pentru cetăţeni prin încheierea unui contract cu o agenţie,
care poate furniza servicii mai ieftine şi mai bune.
B. Parteneriatele cu Sectorul Comunităţii
Parteneriatele cu sectorul comunităţii pot avea succes în cazul unor obiective de mică
anvergură (care reprezintă, însă, primii paşi importanţi către o relaţie mai substanţială). În această
categorie se includ Corporaţiile pentru Dezvoltarea Comunităţii.
Caracteristica fundamentală a Corporaţiilor pentru Dezvoltarea Comunităţii este aceea că se
adresează cartierelor şi, de aceea, ele se pot aplica şi la noi în ţară, prin promovarea unor
„comitete cetăţeneşti de cartier” sau a unor „centre comunitare”.
C. Parteneriatele între unităţile de administraţie publică locală
Necesitatea de a încheia parteneriate între unităţile de administraţie publică locală apare ca
obiectiv necesară atunci când guvernul transferă responsabilitatea privind programele de
dezvoltare economică către autorităţile locale şi o împart cu aceasta.
Comunităţile locale sunt obligate pentru a avea o similitudine în organizare şi funcţionare cu
comunităţile locale din comunitatea europeană pe lângă identificarea unor noi resurse publice să preia
din sarcinile instituţiilor specializate ale statului anumite activităţi pe care să le organizeze, să le
conducă, dar mai ales să obţină efectul pe care-l aşteaptă membrii comunităţilor respective.
Având în vedere funcţiile guvernului şi funcţiile unităţilor de administraţie publică locală
apreciem că este necesară o reconsiderare a relaţiilor dintre cele două autorităţi, prin realizarea
de parteneriate între ele, pentru a îndeplini politicile de dezvoltare şi obiectivele proiectelor
existente sau viitoare.
Unele dintre cele mai complexe parteneriate includ, de asemenea, şi sectorul privat şi cel al
comunităţii.
Aceste relaţii iau, în principal, două forme:

Asociaţii municipale, orăşeneşti, comunale;

Cooperări regionale.
Asociaţiile municipale, orăşeneşti, comunale joacă un rol important în furnizarea informaţiilor
pentru primari şi administratori cu privire la cele mai bune practici şi chestiuni legislative, reprezentând
un mijloc foarte important în cadrul cooperării între unităţile de administraţie publică locală, pentru
schimbul de date, pentru comunicare şi pentru învăţarea modului prin care se realizează sarcinile.
Cooperarea regională este un element esenţial al dezvoltării economice deoarece multe
probleme cu care se confruntă administraţia publică locală nu pot fi abordate de o singură administraţie.
Anumite necesităţi publice, cum ar fi controlul calităţii aerului, transportul şi alte elemente
privind infrastructura fizică şi forţa de muncă au un caracter regional. Ele traversează graniţele locale şi
implică comunităţile învecinate. Cooperarea regională permite, de asemenea, împărţirea resurselor şi a
tehnicilor de soluţionare a problemelor.
Facem precizarea că parteneriatul, odată început, nu asigură din start şi succesul
proiectului pentru care s-a făcut. Pentru că acesta să fie unul reuşit, proiectul trebuie să
îndeplinească anumite condiţii, cum ar fi, adaptarea scării proiectului la finanţarea şi structura
partenerilor; ipoteze realiste; susţinere şi angajare; încredere şi control; transparenţă şi claritate;
evitarea monopolului şi încurajarea competiţiei.
Putem afirma, că este extrem de dificilă realizarea unui model unic de relaţionare, în
vederea dezvoltării locale. Există consens doar asupra a trei elemente: mai întâi convingerea că
politica la nivel local poate schimba lucrurile; apoi constatarea că este greu a se realiza un model
de intervenţie unic şi că, în general, se practică preluarea modelelor de la o comunitate la alta; în
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al treilea rând, că dezvoltarea economică locală trebuie să aibă în vedere posibilele costuri sociale,
efectele externe şi raportul de suportabilitate omogenitate-eterogenitate99.
Deşi, se constată mari diferenţe între diversele tipuri de parteneriate, există, totuşi, câteva linii
generale comune care caracterizează eficacitatea acestor cooperări:

Stabilirea, în stadiile de început ale colaborării, a unor puncte comune privind definirea
valorilor şi a scopurilor;

Realizarea unui parteneriat între cetăţeni şi instituţii;

Păstrarea unei linii deschise de comunicare între parteneri, astfel încât fiecare să
beneficieze de o informare completă;

Toate contribuţiile trebuie să fie considerate egale;

Stabilirea unui limbaj comun.
2.2.6 Cooperare cross - sectorială
Cooperarea cross - sectorială este dată de raporturile care se creează între instituţiile
administraţiei publice şi organizaţiile nonprofit, precum şi relaţia acestora cu sectorul de afaceri.
Obiectivul principal al dezvoltării acestei relaţii este conştientizarea importanţei cooperării între sectorul
nonprofit şi cel public, în special prezentarea organizaţiilor nonprofit ca furnizori de servicii publice.
2.2.6.1 Relaţia sectorului nonprofit cu administraţia centrală
Relaţia cu administraţia centrală a cunoscut o ameliorare semnificativă începând cu alegerile din
1996, prin venirea la putere a unui guvern care a adus o recunoaştere deschisă a rolului ONP-urilor. Cu
toate că, eforturile de a stabili relaţii instituţionalizate între sectorul nonprofit şi administraţia centrală
au început din 1994, guvernul convenţiei democrate a stabilit sisteme şi structuri care să facă posibil un
dialog real cu sectorul nonprofit atât la nivel naţional, cât şi local. Astfel în această perioadă, lucru care
se păstrează şi în ziua de azi, la nivel central funcţionează două structuri:

Biroul pentru societatea civilă – de la nivelul Preşedinţiei României, care are menirea de a
asigura fluxul de informaţii între sector şi guvern, de a consulta ONP-urile asupra problemelor relevante
şi de a oferi oportunităţi de a-şi face cunoscută poziţia de către guvern.

Biroul pentru relaţia cu ONP-urile – existent la nivelul guvernului, care coordonează eforturile
legislative cu privire la ONP-uri şi sprijină reţeaua naţională a responsabililor pentru relaţia cu ONP-uri.
Numirea liderilor şi experţilor ONP-urilor în poziţii guvernamentale a dus la înţelegerea
reciprocă mai bună a rolurilor, puterii şi limitelor acestora şi a creat un cadru de comunicare mai deschis
între administraţie şi sector. Mai mult, crearea acestor structuri de facilitare a dialogului diminuează
vulnerabilitatea sectorului la schimbările conducerii politice.
În perioada imediat următoare anului 1996 pe lângă cele două structuri a existat un grup
consultativ de experţi nonprofit pe lângă ministere care îşi făcea simţită poziţia în diverse probleme
legate de ONP-uri. Instituirea acestui grup constituie un mijloc important de creştere a potenţialului
ONP-urilor de implicare în elaborarea politicilor publice. La nivel informal au loc consultări frecvente
între reprezentanţi guvernamentali şi principalele ONP-uri de la nivel naţional cu precădere asupra
chestiunilor de mare interes pentru acestea (de tip legislaţie, reprezentarea sectorului nonprofit), precum
şi asupra chestiunilor subsectoriale (strategii de dezvoltare în domeniile respective şi finanţare).
Sectorul ONP-urilor are nevoie să evalueze atent relaţia pe termen lung cu administraţia
centrală. Numeroasele realizări s-au datorat personalităţilor implicate, fără a se bucura de acel larg
consens politic necesar susţinerii cooperării Guvern - ONP. Sunt de dorit progrese în dezvoltarea
reprezentativităţii sectoriale eficace şi mobilizării sectorului pentru advocacy la nivel naţional. În
absenţa acestor măsuri, viitorul poate rezerva sectorului o poziţie vulnerabilă. Aspectele decisive,
dincolo de frecvenţa reprezentanţilor guvernamentali la evenimentele ONP, trebuie reglate, cum ar fi,
mecanismele de consultare în mod regulat, promovarea relaţiilor guvern - ONP, iniţiativele comune, şi
mai cu seamă, finanţarea sectorului.
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2.2.6.2 Relaţia sectorului nonprofit cu administraţia locală
Cooperarea cu autorităţile locale reprezintă o prioritate pentru ONP-uri atât la nivel local (în
termeni de activităţi comune), cât şi naţional (în termen de stabilire a cadrului efectiv pentru dialog şi
parteneriat la nivel local).
Obstacolele principale în calea dezvoltării unor relaţii consistente între autorităţile locale şi
ONP-uri sunt determinate de trei cauze:
a. Rolul ONP-urilor nu este cunoscut de aleşii locali. În general, ONP-le sunt sprijinite numai
dacă activităţile lor se integrează în strategiile de dezvoltare locală, rareori elaborate prin consultarea
ONP-urilor. Reprezentanţii locali în relaţia cu ONP-urile au limite determinate de existenţa timpului
disponibil de lipsă generalizată de înţelegere sau implicare la nivel instituţional intern din partea
autorităţilor competente apte să pună în vigoare prevederile legale necesare implementării cooperării
dintre ONP-uri şi autorităţile locale;
b. Procesul lent de descentralizare - autorităţile locale au puteri şi fonduri limitate.
c. Un nivel scăzut de dezvoltare a abilităţilor personalului de la nivelul administraţiei
locale care este expus într-o măsură mai mică la noi modalităţi de gândire şi organizare a muncii
comparativ cu cel al ONP-urilor.
Pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre autorităţile locale şi ONP-uri, apreciem ca necesară:

introducerea unor programe speciale de familiarizare a autorităţilor locale cu noile
prevederi legale,

folosirea prevederilor din cadrul procesului intraeuropean, care pun accent pe stimularea
cooperării dintre ONP-uri şi autorităţile locale,

dezvoltarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor funcţionarilor publici în dezvoltarea şi
managementul proiectelor, a cooperării şi strângerii intersectoriale de fonduri, desfăşurarea de
activităţi în reţele prin combinarea programelor de instruire cu cele de dezvoltare a capacităţilor
instituţionale.
2.2.6.3 Relaţia sectorului nonprofit cu mediul de afaceri
Relaţiile cu mediul de afaceri sunt fundamental axate pe sprijin financiar sau în bunuri (servicii)
în schimbul publicităţii. S-a mers mult mai încet în ceea ce priveşte stabilirea sau menţinerea unui
dialog cu mediul de afaceri sau cu autorităţile locale asupra chestiunilor de interes pentru dezvoltarea
locală. În anumite cazuri, unele ONP-uri, cum ar fi cele din domeniul dezvoltării locale, au dezvoltat
programe care reunesc toţi actorii comunitari. În alte cazuri, ONP-uri sau voluntari străini au derulat
proiecte menite să dezvolte un mediu de afaceri responsabil social sau cooperarea acestuia cu ONPurile.
Date fiind dificultăţile economice actuale, mediul de afaceri se orientează mai degrabă spre
supravieţuire decât spre dezvoltarea relaţiilor comunitare.
2.2.7 Parteneriatul – instrument operativ în realizarea acţiunilor comune ONP–uri partener privat
Parteneriatul este modalitatea concretă, formală sau informală, prin care două sau mai multe
părţi decid să acţioneze împreuna pentru atingerea unui scop comun.
Tipurile de parteneriat pot fi iniţiate în funcţie de diverse criterii, ce pot fi considerate simultan
sau independent şi care generează o tipologie relativ complexă.
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Astfel, considerând existenţa personalităţii juridice, parteneriatele pot avea un caracter
formal sau informal. Parteneriatul informal se poate stabili atunci când scopul este suficient de specific,
iar atingerea sa nu este o problemă, părţile fiind structuri de tip similar, cunoscându-se şi, eventual,
lucrând deja împreună anterior.
Parteneriatul formal – formalizat, apare în cazul unor sarcini mai complexe sau pe termen lung,
ori când partenerii sunt structuri de tip diferit (ONP-uri şi structuri ale administraţiei publice sau ONPuri de naţionalităţi diferite).
Un alt criteriu pentru clasificarea parteneriatelor ar fi tipul obiectivului urmărit. Astfel, pot fi
întâlnite parteneriate de reprezentare (federaţii, uniuni, consilii, alianţe, forumuri, coaliţii, etc.),
respectiv, parteneriate operaţionale ce presupun existenta unor proiecte concrete ca motiv al asocierii.
Parteneriatul, ca modalitate, formalizată sau nu, prin care două sau mai multe părţi decid să
acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun, nu este un scop în sine, ci este un instrument.
Atingerea unui scop comun, ca rezultat al unui set de activităţi derulate în cadrul unei perioade
de timp, în conformitate cu un plan iniţial, vine să facă diferenţa între conceptul de colaborare şi cel de
parteneriat, atâta vreme cât, din punct de vedere semantic, diferenţele dintre cele două cuvinte sunt greu
sesizabile.
Parteneriatele se pot constitui pe termen lung sau scurt, cu sau fără finanţare. Într-o relaţie de
parteneriat, părţile nu trebuie neapărat să fie considerate ca fiind egale, ci este important ca ele să fie
tratate ca fiind pe poziţii egale, deoarece parteneriatul nu poate fi construit pe o relaţie de subordonare.
Altfel spus, într-o relaţie de parteneriat, puterea de decizie poate să fie împărţită între părţi în mod egal
sau proporţional cu contribuţia adusă de fiecare parte.
Parteneriatul poate foarte bine să funcţioneze între administraţiile publice locale (APL) şi
organizaţiile nonprofit (ONP), acţiunile acestora putând fi considerate chiar alternative la soluţiile
administraţiilor publice.
Administraţia publică, prin statutul ei de „autoritate” în cadrul comunităţii, are un rol
determinant în constituirea şi derularea de parteneriate cu diverşi actori ai comunităţii în vederea
soluţionării unor probleme concrete.
Asumarea parteneriatului ca principiu de guvernare reprezintă, în acelaşi timp, o opţiune
democratică şi, ca atare, are semnificaţia unui mesaj; în acelaşi timp comportă un efort deosebit pentru
a-i crea premisele instituţionale şi procedurale şi, prin urmare, are semnificaţia unui program de
dezvoltare instituţională.
El comportă şi avantaje şi riscuri, dar faptul de a asuma binele public comun ca referenţial
ghidează ambele părţi în aceasta întreprindere.
Printre avantajele sale pentru autorităţile publice se numără creşterea suportului public pentru
programele desfăşurate de autorităţi, atragerea de resurse suplimentare în raport cu cele de care dispune
administraţia şi adecvarea sporită a serviciilor pe care ele le furnizează comunităţii.
Organizaţiile nonprofit şi autorităţile publice locale ca partenere pot face împreună următoarele:
1. Schimbarea de informaţii, atât în timpul relaţiilor de lucru în comun, cât şi în general, şi astfel:
 pot finanţa un forum anual de servicii pentru comunitate la care sa participe autorităţi locale,
reprezentanţi de ONP-uri, aleşi locali şi voluntari ai comunităţii;
 să întreprindă eforturi pentru realizarea în comun a planificării strategice în legătură cu probleme
specifice de interes comun;
 să considere că serviciile asigurate deservesc aceeaşi populaţie din aceeaşi zonă;
 să ţină periodic întâlniri cu participarea reprezentanţilor ONP- urilor, a administraţiei locale sau a
celor două sectoare în comun.
2.
Punerea în comun a unor resurse, şi astfel:
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 să invite reprezentanţi ai altor tipuri de organizaţii, să participe la sesiuni de formare pe care le
organizează de obicei sectorul ONP- urilor locale sau administraţia locală;
 să ofere sau să împărtăşească expertiza necesară prin asigurarea de instruire sau în cadrul
întâlnirilor cu reprezentanţi ai altor tipuri de organizaţii;
 să asigure sau să împartă spaţiile disponibile pentru birouri, activităţi de instruire, sau pentru
întâlniri;
 să dea posibilitatea ca reprezentanţi ai celor două sectoare să se implice împreuna în diverse
comitete şi comisii de lucru pe probleme de interes local;
 să pună la dispoziţia altor organizaţii echipament sau mobilier la „mâna a doua”.
3.
Dezvoltarea de ghiduri clare despre aşteptările fiecăruia şi să lucreze ca acestea să fie armonizate
de comun acord, precum şi să recunoască faptul că cealaltă parte poate reprezenta cel mai bun suport
pentru înţelegerea şi administrarea presiunilor cu care se lucrează în sectorul public.

2.3 Sursele de finanţare ale dezvoltării economice locale
Dacă avem în vedere definiţia dată de dicţionarul explicativ al limbii române 100care defineşte
sursa ca reprezentând „locul unde se produce, unde se poate găsi sau de unde se propagă, sediul sau
obârşia unui lucru” în cazul comunităţilor locale noţiunea de sursă poate fi definită ca reprezentând
masa (volumul, baza impozabilă) impozitelor, taxelor, contribuţiilor care poate fi mobilizată, antrenată
prin mijloacele specifice fiscalităţii în realizarea unor acţiuni corespunzătoare componentei de
dezvoltare din cadrul acestor comunităţi.
În ceea ce priveşte resursa, ţinând cont de definiţia dată tot de dicţionarul explicativ al limbii
române101 ca reprezentând „rezerva sau sursa de mijloace susceptibile de a fi valorificare într-o
împrejurare dată” în cazul comunităţilor locale (dar nu numai) resursa poate fi definită ca reprezentând
depersonalizarea surselor cu caracter financiar prin sistemul principiilor bugetare şi afectarea acesteia
sub formă de lichiditate sau scripturală pentru un scop (obiectiv) bine precizat. Din acest motiv, în
continuare având în vedere că se operează cu acţiuni economice exprimate valoric am tratat dezvoltarea
economică locală prin prisma resurselor acesteia.
2.3.1 Resursele dezvoltării economice locale
Dacă vorbim despre resursele dezvoltării economice locale nu trebuie să înţelegem neapărat
sprijinul financiar acordat administraţiei publice locale, ci mai degrabă problema resurselor de care
dispun comunităţile locale.
În Uniunea Europeană, ca şi în majoritatea ţărilor capitaliste, resursele financiare ale
comunităţilor locale provin, în marea lor majoritate, din impozitele pe care le plătesc persoanele
fizice şi juridice care locuiesc şi care-şi desfăşoară activitatea în teritoriul de competenţă a acestora.
Dacă avem în vedere că prin utilizarea funcţiilor finanţelor publice locale (de repartiţie, cu
subfuncţia de constituire, de control şi de intervenţie), comunităţile locale, mai ales prin funcţia de
intervenţie a acestora, în raport cu necesităţile concrete, pot transforma plătitorii de resurse
financiare în beneficiari prin facilităţile pe care le acordă.
Resursele financiare ale dezvoltării economice locale se asigură prin sistemul fiscalităţii,
înţelegând prin aceasta impunerea, după anumite reguli, a tuturor realizatorilor de venituri.
Resursele dezvoltării economice locale trebuie înţelese prin prisma tuturor tipurilor de
acţiuni şi activităţi care pot primi caracterul de resurse şi care trebuie analizate din punct de
vedere al administraţiei publice locale, al sectorului privat şi al comunităţii în general.
A. Resursele administraţiei publice locale
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http://dexonline.ro/definitie/sursă
http://dexonline.ro/definitie/resursă
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Administraţia publică locală este o parte vitală şi un participant activ în cadrul activităţii de
dezvoltare economică locală. Ea poate dispune de propriile fonduri şi are acces la fondurile de la nivel
naţional sau la fondurile agenţiilor internaţionale donatoare.
În acest sens administraţia publică locală:

poate utiliza propriile atribuţii de impunere şi de reglementare, pentru a crea un climat
pozitiv de afaceri. Impozitele mai mici şi reglementările favorabile permit agenţilor economici să facă
investiţii pentru dezvoltare, ceea ce generează locuri de muncă în comunitate;

poate coordona eforturile privind dezvoltarea economică locală întreprinse de cele trei
sectoare (public, privat şi comunitar), pentru a se asigura că acestea se încadrează într-o perspectivă
generală şi într-un plan cuprinzător. Aceasta priveşte comunitatea ca pe un întreg, în timp ce grupurile
private şi comunitare se axează pe interesul lor specific;

are o imagine generală a procesului privind proiectele din mai multe puncte de vedere
diferite, având o înţelegere integratoare asupra resurselor din zona în care se află;

trebuie şi în anumite împrejurări chiar are experienţă în administrarea proiectelor şi în
conlucrarea cu alte niveluri guvernamentale, deoarece persoanele alese din administraţia publică
locală sunt direct responsabile în faţa comunităţii;

poate acţiona şi ca o organizaţie catalizatoare, nepartizană, pentru a impulsiona şi sprijini
crearea parteneriatelor de colaborare între cei interesaţi;

trebuie să stabilească scopuri pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi programul de
îndeplinire a acestora, acţionând în sensul accelerării acordării unui feed-back la întrebările şi
plângerile cetăţenilor;

trebuie să sprijine crearea unei „infrastructuri civice”, prin promovarea - în cadrul
comunităţii - a implicării cetăţeneşti şi/sau a agenţilor economici;

poate fi un susţinător al reformelor, politicilor şi al reglementărilor propuse la nivel local,
asigurând servicii şi proiecte de dezvoltare economică ce pot ajuta comunitatea să prospere.
B. Resursele sectorului privat
La nivelul său de bază, sectorul privat reprezintă "motorul creşterii" într-o economie de
piaţă. Resursele pe care le poate oferi sectorul privat în cadrul colaborării acestuia cu unităţile
administrativ teritoriale sunt atât de natură economică, cât şi de natură tehnică, uneori chiar
metodologică, deoarece activităţile sau serviciile pe care le generează în comun cu comunităţile locale
reprezintă punctul forte al activităţii lor.
Prezentăm în continuare câteva resurse, mai reprezentative, pe care le poate oferi sectorul privat.
Astfel, agenţii economici privaţi:

constituie principala sursă de locuri de muncă şi de investiţii într-o economie deschisă
de piaţă;

sunt o bună sursă de finanţare a proiectelor;

asigură expertiza tehnică şi îndrumarea sectorului public în domeniul planificării şi
al întocmirii bugetului pentru proiecte şi planuri sau al implementării acestora;

asigură pregătirea sau educarea celor care vor opera pe piaţa liberă;

sunt elemente de contact cu alţi agenţi economici (ei pot oferi informaţii altor firme în
privinţa climatului local de afaceri);

furnizează date privind piaţa, situaţia din regiune sau din economie, sau date pentru
cercetare, în cazul proiectelor de investiţii;

sunt furnizori de servicii către alte entităţi (în special, servicii profesionale, cum ar fi:
consultanţa juridică, contabilitate şi altele).
În aceste condiţii se poate considera că sectorul privat - fie că este vorba de unităţi
individuale sau de diferite organizaţii de sprijinire a agenţilor economici - acţionează ca partener
în conceperea, finanţarea şi /sau implementarea programelor de dezvoltare economică.
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C. Resursele comunităţii
Întrucât dezvoltarea economică locală reprezintă un efort colectiv al comunităţii, un lider de
succes poate strânge la un loc toate resursele umane, financiare şi cunoştinţele existente la diverse
niveluri, precum şi agenţi din sectorul privat şi al comunităţii pentru a îndeplini obiective comune.
Resursele specifice oferite de acest sector pot fi rezumate astfel:

Reprezentanţii comunităţii pot ajuta persoanele dornice să sprijine eforturile guvernului,
polarizând opinia publică şi asigurând o cale de comunicare între administraţia publică locală şi
populaţie (şi viceversa);

Sectorul comunităţii aduce în atenţie reprezentanţi ai tuturor celorlalte grupuri
dintr-un areal dat, în acest fel asigurându-se şi implicarea fiecăruia în dezvoltarea economică;

Reprezentanţii comunităţii pot asigura ca programele dezvoltării economice locale să
fie cunoscute, iar planurile să fie înţelese de toată lumea;

Sectorul civil poate concepe şi implementa proiecte;

Sectorul comunităţii poate oferi, în mod obişnuit, acces la unele resurse „ascunse”
(spre exemplu, anumite populaţii de emigranţi au adus capacităţi antreprenoriale puternice şi noi resurse
financiare la noul loc de muncă).
Rolul de conducere nu este asumat numai de administraţia publică locală, ci şi de oricine
din sectorul privat sau al comunităţii, conducerea însemnând, implicit, şi învăţarea cooperării cu alţi
agenţi locali implicaţi în dezvoltarea economică locală, pe de o parte. Pe de altă parte, multe din
finanţările internaţionale – vizând aspecte distincte ale dezvoltării economice locale sau ale instaurării
mecanismelor de bază ale democraţiei sau ale economiei de piaţă – impun ca beneficiari, exclusivi sau
prioritari, organizaţiile societăţii civile.
În aceste condiţii, este extrem de importantă derularea unei bune conlucrări cu
reprezentanţii societăţii civile, cât şi implicarea lor în toate etapele procesului decizional, în probleme
de interes general.
2.3.2 Instrumentele dezvoltării economice locale
Instrumentele dezvoltării economice locale sunt reprezentate de instrumentele financiare şi cele
nonfinanciare. În cadrul instrumentelor financiare apreciem că acestea sunt reprezentate de asistenţa
financiară asigurată de către bugetul consolidat al statului, de către resursele proprii ale comunităţii
locale sau de către instituţiile financiare specializate. Instrumentele nonfinanciare sunt legate, în special,
de asistenţa tehnică cu toate derivatele din aceasta şi care, de regulă, sunt asigurate de către organisme
specializate în domeniu.
2.3.2.1 Infrastructura comunităţii şi opţiuni de finanţare a acesteia
Reconstrucţia infrastructurii fizice a comunităţii este cea mai mare problemă şi cel mai
valoros lucru pe care administraţia publică locală îl poate face pentru a îmbunătăţi climatul local de
afaceri.
Din cauza costurilor mari, reconstrucţia infrastructurii fizice reprezintă astăzi un efort
financiar deosebit, efort financiar imposibil de asigurat de către comunitate fără intervenţia fie a statului
prin ministerul specializat, fie a deţinătorilor de resurse financiare care doresc investirea acestora în
acest domeniu.
În cadrul tranziţiei către economia de piaţă, multe guverne au descentralizat responsabilitatea
pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii, transferând-o autorităţilor locale fără să asigure şi
o finanţare corespunzătoare, respectiv fără a asigura sursa, aşa cum prevede temeiul legal al oricărei
activităţi iniţiate.102
Date fiind resursele puţine de care dispun, mai multe unităţi de administraţie publică locală
au căutat sprijin la sectorul privat, în ceea ce priveşte alocarea resurselor utilizând:

Cupoanele – ce reprezintă înscrisuri sub forma unor limite valorice prin care
administraţia publică locală pune la dispoziţia partenerului privat în contul acestora anumite obiective
Lege nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale, Emitent: Parlamentul Publicat în: M.O. nr.
618 din 18 iulie 2006 Data intrarii în vigoare: 1 ianuarie 2007
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de interes local încredinţate acestuia ce trebuiesc neapărat efectuate de către partenerul privat asigurând
utilizatorilor efectele scontate.

Franciza – prin care anumite servicii, având ca drept de proprietate asupra lor numai
administraţia locală (sub forma unei mărci înregistrate) le încredinţează partenerului privat pentru
desfăşurarea unor activităţi cu caracter comercial. Partenerul privat are o limită stabilită prin contract a
libertăţii sale de acţiune, dar şi o obligaţie în a vărsa periodic o redevenţă în folosul comunităţii locale;

Contractele de externalizare - reprezintă o altă metodă de colaborare între unitatea
administrativ-teritorială care externalizează serviciile cu costuri mari de organizare, funcţionare,
administrare şi cu activitate strict necesara utilizatorilor.

Subvenţiile – mai mult în relaţiile cu instituţiile centrale ce suportă într-o proporţie mai
mare costurile serviciului local (ex. în domeniul distribuţiei şi producerii energiei termice).
2.3.2.2 Opţiuni de finanţare
Întrucât infrastructura este un bun public, investiţiile vor rămâne întotdeauna, în cea mai mare
parte, o responsabilitate a sectorului public.
Pe lângă privatizarea unor servicii sau activităţi, există şi alte moduri de a sprijini finanţarea
acestora degrevând comunitatea locală de efortul financiar a cărei surse proprii sunt tot mai precare
din cauza înmulţirii serviciilor publice încredinţate acesteia. În categoria acestor modalităţi amintim :
 Construire - exploatare - transfer (CET) - implică o societate privată ce finanţează,
construieşte şi exploatează sistemul de infrastructură pe o perioadă fixă de timp, administraţia publică
locală având rol de reglementare şi de supervizare. La sfârşitul proiectului, sistemul este transferat
înapoi către administraţia publică locală.
 Auto-ajutorarea sau voluntariatul, ce utilizează resursele comunităţii pentru a realiza
scopuri legate de infrastructură. Auto-ajutorarea include şi conlucrarea cu cooperativele. Procedeul este
foarte eficient în mobilizarea participării locale şi a fondurilor de investiţii în zonele rurale.
 Obligaţiunile şi băncile de infrastructură. Obligaţiunile reprezintă titluri de valoare cu
scadenţă precisă şi cu dobânda corespunzătoare emise de către unităţile administrativ teritoriale în
vederea contractării de resurse financiare publice pe care să le utilizeze în activităţi punctuale efectuate
singure sau în parteneriat privat. Băncile de infrastructură sunt instituţii de credit pentru sectorul public,
finanţate prin emisiune de obligaţiuni, fonduri guvernamentale şi sprijin extern din partea donatorilor.
 Schimbul de resurse, cum ar fi terenurile sau alte stimulente pentru infrastructură. În
schimbul terenurilor (sau a altor stimulente), o societate privată poate fi de acord să dezvolte
infrastructura din jurul acelui amplasament.
Administraţiile publice locale în vederea realizării anumitor obiective legate de infrastructură
pot să se unească cu alte administraţii publice locale cu care au relaţii de vecinătate şi un scop comun în
realizarea unor activităţi, care de această dată au caracter de activităţi regionale. Apare deci o nouă
noţiune, parteneriatul regional, în care două sau mai multe administraţii publice locale de comun
acord şi cu participare financiară corespunzătoare înţeleg să se asocieze în vederea realizării unor
activităţi de interes comun, parteneriatul regional căpătând, astfel, caracter de parte într-un eventual
parteneriat privat cu alt/alţi parteneri interesaţi de acţiunea comună iniţiată şi care doresc să-şi utilizeze
resursele financiare temporar disponibile.
Programele internaţionale ale donatorilor şi fondurile pentru mediu pot constitui alte surse
de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii (fondurile ISPA ce mai funcţionează parţial până în 2013
şi fondurile structurale).
Atragerea investiţiilor private oferă în proiectele de infrastructură patru beneficii potenţiale şi
anume:
- o reducere a riscului în sectorul public;
- o mai multă eficienţă şi inovaţie în construcţie, exploatare şi în managementul sectorului
public;
- o finanţare suplimentară pentru investiţii şi
- un beneficiu în domeniul aferent.
Investitorii privaţi în proiectele de infrastructură ale unei comunităţi, iau în considerare:

Stabilitatea politică;

Politici bine dezvoltate de privatizare şi de recuperare a costurilor;

Separarea clară (şi corespunzătoare) a responsabilităţilor între diferitele nivele
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guvernamentale;

Un cadru legislativ şi reglementativ de înaltă calitate.
2.3.2.3 Instrumente non - financiare de sprijinire a agenţilor economici
Unul din instrumentele non-financiare cel mai des utilizat în parteneriatul dintre comunităţile
locale şi agenţii economici locali este asistenţa tehnică. Cu ajutorul acesteia se asigură consultanţă şi
îndrumare pentru un grup de societăţi comerciale mici sau pentru o singură entitate, care nu au
experienţă sau studiile necesare în domeniul afacerilor, pentru a face faţă pe piaţă şi care, astfel, pot fi
ajutaţi corespunzător.
Obţinerea cu uşurinţă a informaţiilor necesare reprezintă un mijloc de sprijinire a
antreprenorilor, iar modalitatea de a răspândi cunoştinţele necesare prin intermediul manualelor sau al
materialelor de prezentare, constituie de asemenea un ajutor, o modalitate de sprijinire a
antreprenorilor.
Broşurile sau publicaţiile pot identifica şi prezenta, şi ele, resursele financiare şi furnizorii de
servicii care pot ajuta agenţii economici.
Birourile de înfiinţare ajută agenţii economici să „navigheze” printre aprobările, permisele şi
procedurile de reglementare şi reduc numărul instituţiilor cărora trebuie să se adreseze o societate pentru
obţinerea aprobărilor şi a permiselor de care are nevoie (exemplul Biroului Unic, de pe lângă Oficiile
Registrului Comerţului).
Asemănător cu un birou de înfiinţare, pentru apărarea intereselor societăţilor şi cetăţenilor,
funcţionează şi instituţia avocatului poporului.
Oferirea de spaţii se face pentru furnizorul de servicii sau direct agenţilor economici, pentru a
sprijini creşterea şi dezvoltarea acestora.
Centrele de afaceri oferă agenţilor economici spaţii pentru birouri (la un preţ pe care aceştia şi-l
pot permite), asistenţă tehnică şi sprijin managerial.
Aceste facilităţi contribuie la accelerarea dezvoltării de noi afaceri, prin costurile mici de
început.
De remarcat este faptul că unele centre de afaceri se concentrează pentru a dezvolta anumite
tipuri de afaceri, cum sunt cele în domeniul tehnologiei de vârf.
Parcurile de afaceri (industriale şi tehnologice) sunt instrumente bazate pe deţinerea de
proprietate imobiliară pentru dezvoltarea şi extinderea activităţii agenţilor economici.
Parcurile industriale şi tehnologice oferă societăţilor spaţii noi, dotate cu cele mai noi
echipamente, ce le măresc competitivitatea.
Acestea au, de multe ori, legături cu mediul local universitar, din perspectiva promovării
transferului de tehnologie şi ajută, în general, la atragerea agenţilor economici, pentru că oferă o
infrastructură de afaceri bine dezvoltată şi acces la furnizori locali, în spaţii deja pregătite.
Unităţile de administraţie publică locală şi alte organizaţii de sprijin pot operaţionaliza
programe de asistenţă pentru export ajutând, astfel, societăţile să îşi diversifice baza de clienţi, să îşi
extindă operaţiunile şi să devină mai profitabile, vânzându-şi produsele pe piaţa internaţională.
2.3.2.4 Instrumentele financiare ale asistenţei oferite agenţilor economici
Unul din instrumentele financiare cel mai des utilizat în parteneriatul dintre comunităţile locale
şi agenţii economici locali este asistenţa financiară. Cu ajutorul acesteia se asigură consultanţă şi
îndrumare pentru un grup - sau individual - de societăţi comerciale mici, care nu au experienţă sau
studiile necesare în domeniul afacerilor, pentru a face faţă pe piaţă şi care astfel pot fi ajutaţi
corespunzător.
Prin sistemul asistenţei financiare se urmăreşte:

Costuri mici de împrumut - sectorul public subvenţionează diferenţa dintre dobânda de
referinţă şi dobânda contractată cu banca comercială, diminuând astfel rata dobânzii;

Reducerea riscului - sectorul public garantează un procent din împrumutul din sectorul
privat împotriva încălcării obligaţiilor, asumându-şi un procent din datorie;

Oferirea de diferite modalităţi de investiţie - sectorul public stabileşte programe de
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împrumut care se adresează nevoilor speciale ale grupurilor şi care nu beneficiază îndeajuns de aceste
servicii.
În principiu, rolul administraţiei publice locale în oferirea de asistenţă financiară se
manifestă în două moduri:

Administraţia publică locală poate stabili mecanisme care permit sectorului privat să
facă împrumuturi (pe care altfel nu le-ar fi făcut) ce reprezintă instrumente de finanţare indirectă;

Unde legea permite, administraţia publică locală poate da bani cu împrumut sau garanta
împrumuturile directe ce reprezintă instrumente de finanţare directă.
2.3.2.5 Finanţarea indirectă a acţiunilor în parteneriat (sector privat)
Finanţarea indirectă se referă la instrumentele pe care administraţia publică locală le poate
folosi pentru a încuraja şi a creşte împrumuturile acordate sectorului privat.
Oferirea de garanţii pentru împrumuturi la bănci sau la alte instituţii de împrumut este o
formă elementară de finanţare indirectă. Garantarea împrumuturilor este similară cu o garanţie
bancară, în sensul că sprijină sau asigură întreg împrumutul (sau o parte din el) împotriva neîndeplinirii
obligaţiilor de către cel care a luat împrumutul (micşorând riscul întâmpinat de potenţialele instituţii de
împrumut).
Aceasta funcţionează ca un fel de asigurare şi stimulează băncile să ofere împrumuturi pentru
investiţii riscante.
Ele există pentru a finanţa agenţii economici aflaţi la început, care altfel nu ar putea obţine
finanţare datorită faptului ca nu au cum să ofere garanţii bancare şi /sau nu au mai avut relaţii cu bănci
înainte.
2.3.2.6 Finanţarea directă a acţiunilor în parteneriat (sector privat)
A doua formă de finanţare a datoriilor - împrumutul direct, permite unei administraţii publice
locale să funcţioneze ca împrumutător iniţial, folosindu-şi propriile fonduri (sau fonduri controlate de
aceasta).
Elementul-cheie este faptul că programele de finanţare directă oferă doar finanţare de
completare sau de influenţare pentru sectorul privat, pentru proiecte care nu pot asigura singure o
astfel de finanţare.
În acest caz, banii publici sunt folosiţi pentru a atrage împrumuturile private.
Sectorul public funcţionează ca un tampon pentru investiţia sectorului privat şi suportă
greutăţile create de plăţile neregulate sau de cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor care pot apărea.
Împrumuturile directe nu sunt, totuşi, o variantă la îndemâna tuturor unităţilor de administraţie
publică locală.
Chiar acolo unde administraţia publică locală are puterea de a pune în practică un program de
împrumut direct, acest tip de iniţiativă presupune o mare specializare a persoanelor oficiale implicate în
procesul de împrumut. De multe ori, personalul implicat nu are experienţă bancară (sau de afaceri) şi
trebuie să fie familiarizat cu finanţarea şi garantarea împrumuturilor şi estimarea riscurilor.
Un tip important de împrumut direct este Programul de micro-împrumuturi (sau microcredite).
În Statele Unite şi în Europa dar şi, din ce în ce mai mult, în alte părţi ale lumii, o formă
obişnuită de împrumut direct este Fondul de Rulment pentru Împrumut (FRI). Banii publici sunt
folosiţi pentru a înfiinţa fondul, dar acest fond este menit a se susţine, prin forţe proprii, pe termen lung.
Dacă vom continua demersul ştiinţific pe linia resurselor dezvoltării economice locale ar fi
posibilă prezentarea în extenso a unor aspecte specifice, asigurând înţelegerea diversităţii formelor
de finanţare pe care le pot realiza diverşi parteneri străini, în egală măsură cu reliefarea importanţei
acestui sprijin mai ales pentru o societate ca cea românească, cu inerente greutăţi economice, aflată
într-o perioadă de schimbări radicale.
Din cele prezentate mai sus, este clar faptul că motorul dezvoltării economice locale este şi
rămâne administraţia publică (cu sprijinul financiar al sectorului de afaceri şi implicarea largă a
societăţii civile), ceea ce-i conferă un rol esenţial în orice proces de finanţare ce antrenează resurse
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internaţionale. Apare şi se pune problema privind posibilitatea administraţiei publice din România (pri
măriile şi consiliile locale) de a se angaja în asemenea probleme, în condiţiile în care principiul de bază,
ce trebuie avut în vedere, se referă la o co-finanţare, adică participarea administraţiei publice locale cu
resurse financiare (sau cuantificabile financiar). Se impune şi, astfel, urmărim în continuare găsirea unei
soluţii la această problemă, chiar dacă legislaţia ţării noastre este destul de rigidă în privinţa angajării
banului public în acţiuni cu un anumit grad de risc.
Tocmai de aceea, vom analiza, în continuare, modul de constituire a resurselor/veniturilor
administraţiei publice locale, evoluţia lor în timp, limitele utilizării lor etc., inclusiv din perspectiva
angrenării lor în proiecte de dezvoltare economică şi socială locală, şi cu sprijinul unor resurse
atrase din fondurile internaţionale.

2.4 Finanţarea dezvoltării economice locale
2.4.1 Evoluţia finanţelor administraţiei publice locale
În procesul procurării şi repartizării resurselor de care au nevoie organele administrative de
la nivel local pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor lor, se nasc anumite relaţii, de natură
economică, în legătură cu repartizarea unei părţi din produsul intern brut - prin intermediul
organelor administrative - între diferite categorii sociale.
Aceste relaţii - apărute în procesul de mobilizare şi repartizare, în formă bănească, a resurselor
necesare organelor administrative locale - sunt relaţii financiare sau, pe scurt, finanţele publice
locale103.
În toate orânduirile social-economice în care au apărut şi au existat, finanţele publice locale au
purtat amprenta condiţiilor economice, politice şi sociale în care s-a realizat procesul constituirii şi
repartizării fondurilor financiare.
În concepţia modernă, finanţele publice locale constituie activitatea administraţiilor locale în
calitatea lor de utilizatoare a unor tehnici financiare speciale, cum ar fi bugetul, taxele, impozitele,
alocaţiile, cheltuielile, împrumuturile, etc.104
Evoluţia finanţelor publice locale este strâns legată de cea a autonomiei locale, care
presupune, la rândul său, existenţa unei independenţe financiare pe plan local, denumită în limbajul
uzual autonomie financiară locală.
În toate statele membre ale Uniunii Europene se caută soluţii de asigurare a unei repartizări
cât mai echitabile a resurselor, financiare între diferitele niveluri de organizare administrativă, ţinând
cont de rigoarea bugetară ce se impune la toate nivelurile administraţiei publice locale.
Autonomia financiară locală constă în posibilitatea autorităţilor locale de a avea un buget
propriu, distinct de cel al statului în care vor figura veniturile şi cheltuielile proprii.
Autonomia financiară este o condiţie imperativă a descentralizării administrative
concretizată în:

posibilitatea colectivităţilor locale de a beneficia de resurse financiare proprii suficiente
pentru a face faţă cheltuielilor, conform prevederilor articolului 9 din Carta Europeană a Autonomiei
Locale:

libertatea autorităţilor locale de a-şi stabili în mod autonom veniturile şi cheltuielile
proprii:

autorităţile locale nu trebuie să fie supuse decât unui control aposteriori asupra propriilor
decizii financiare.
Autonomia financiară a colectivităţilor locale are o dublă dimensiune:

o dimensiune juridică, ce constă în recunoaşterea conform legii a libertăţii de decizie a
autorităţilor locale, libertate ce nu trebuie să fie împiedicată de controale prea multe şi prea stricte din
partea autorităţilor centrale:

o dimensiune materială, ce constă în posibilitatea autorităţilor locale de a-şi asigura
acoperirea cheltuielilor prin venituri proprii, fără a fi obligate să apeleze la alocaţii de la stat pentru
echilibrarea bugetelor lor.
Popovici F. – Gestiunea şi contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale comunale, Teză de doctorat, Universitatea de
Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Timişoara, 2007, p. 90
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Cu toate că sunt de natură diferită, aceste condiţii se corelează între ele deoarece veniturile
proprii necesare asigurării autonomiei financiare a colectivităţilor locale depind, în mare măsură, de
capacitatea juridică a autorităţilor locale de a stabili, în mod autonom, valoarea totală a acestor venituri.
Puterea financiară a colectivităţilor locale se bazează pe nivelul:

veniturilor proprii, care depind de cadrul legislativ şi instituţional şi de caracteristicile
fizice şi economice ale bazei de impozitare;

cheltuielilor, care, la rândul lor depind de competenţele şi responsabilităţile pe care
autorităţile centrale decid să le acorde autorităţilor locale. Dar, acest transfer de competenţe şi
responsabilităţi nu trebuie să depăşească nivelul de la care este ameninţată autonomia colectivităţilor
locale şi nici nu trebuie efectuată fără acordarea de compensaţii financiare adecvate.
Gradul de autonomie locală (şi implicit, financiară) a unei colectivităţi locale este în general, în
strânsă legătură cu ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor bugetelor locale, în raport cu alte
tipuri de resurse financiare, dar acest criteriu nu trebuie absolutizat, existând şi excepţii notabile de state
europene cu o democraţie locală extrem de dezvoltată, dar cu un sistem de finanţare a administraţiei
publice locale de tip centralizat (Malta, Marea Britanie, Olanda)105.
Echilibrul dintre veniturile şi cheltuielile unei administraţii publice locale constituie o garanţie
a unei autonomii locale reale concretizată în satisfacerea necesităţilor sociale ale comunităţilor, în
concordanţă cu particularităţile locale.
Experţii apreciază faptul că înainte de adoptarea, în 1998, a Legii finanţelor publice locale,
autonomia financiară a administraţiei publice locale în România era relativ limitată, persistând o
tendinţă de menţinere a unei centralizări nejustificate, în condiţiile în care au existat semnale clare
ale unui început de autonomie locală.
Practic, până în acel moment, procesul bugetar local s-a desfăşurat pe baza Legii finanţelor
publice (nr.10 /1991 şi nr. 72/1996) şi a legilor anuale ale bugetelor de stat, în baza cărora bugetul local
depindea de transferurile de la bugetul de stat în proporţie de peste 75% (Legea privind adoptarea
Bugetului de Stat fiind, astfel, esenţială pentru veniturile şi cheltuielile posibile ale administraţiei
locale).
Practic, administraţiile publice locale nu puteau să-şi planifice dezvoltarea întrucât nu ştiau
– decât în linii mari – care va fi nivelul veniturilor provenite din sursele naţionale şi locale, nici al
obligaţiilor privind cheltuielile pentru un an oarecare, decât după aprobarea şi publicarea Bugetului de
Stat.
În aceste condiţii, administraţiile locale erau obligate să-şi adopte bugete locale orientate în
mare măsură înspre finanţarea centrală, având posibilitatea de a cheltui – pe baza unui algoritm al
actualului Ministerul al Economiei şi Finanţelor - doar 1/12 din nivelul totalului cheltuielilor din anul
precedent până la votarea Legii Bugetului de Stat, lege care uneori era adoptată în luna mai a anului
bugetar curent.
Fără îndoială, o serie de reforme legislative au modificat radical atât relaţiile fiscale între
nivelurile administraţiei publice, cât şi structura finanţelor la nivelul unităţilor administrativ
teritoriale.
În acest sens, se apreciază că Legea finanţelor publice locale, adoptată în 1998, a reprezentat
începutul de legalitate, demersul spre o autonomie financiară locală fiind concretizat în OUG 45/2003 şi
Legea 273/2006.
Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 respectă principiile de bază ale „federalismului
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fiscal” (descentralizării fiscale) şi stabileşte:

Alinierea obligaţiilor privind cheltuielile pe diverse niveluri ale administraţiei publice
locale;

Calculul, încasarea şi administrarea obligaţiilor fiscale prin organele specializate ale
administraţiei publice locale;

Modul de realizare a transferurilor financiare de la administraţia centrală la cea locală;

Prerogativele administraţiilor publice locale de a angaja credite, de a asigura garanţii, de
a încheia parteneriate.

Dobrescu R. – Autonomia Financiară a colectivităţilor locale – Rev. Economie şi Administraţie Locală, nr. 11,
noiembrie, 1999, p. 21
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Amendamentele la Legea impozitelor şi taxelor locale107 au extins şi mai mult controlul
administraţiilor publice locale asupra propriilor venituri şi a permis consiliilor locale să-şi
administreze propriile impozite.
Legea privind proprietatea publică108 a pus bazele drepturilor de proprietate ale consiliilor locale
şi judeţene asupra unor bunuri cu situaţie incertă.
Descentralizarea fiscală a înregistrat progrese importante şi continue în ţara noastră, asigurând
renunţarea la sistemul planificării centralizate, inclusiv prin transferul corespunzător a tot mai
multe responsabilităţi - politice şi economice – către nivelurile de bază ale administraţiei publice.
Descentralizarea fiscală a fost influenţată însă şi de o accentuată criză fiscală asociată
tranziţiei, pe fondul unui declin macroeconomic pronunţat al României.
Creşterea autonomiei fiscale a administraţiei publice locale s-a produs, însă, în condiţiile unui
declin macroeconomic, veniturile administraţiilor locale scăzând constant.
Paradoxal, cu toate acestea, veniturile provenite din impozitele şi taxele locale au fost mai
mari, în termeni reali (în acest fel reflectându-se impactul iniţial al amendamentelor la Legea
impozitelor şi taxelor locale).
De asemenea, au crescut şi cheltuielile administraţiilor publice locale, ca pondere în totalul
cheltuielilor administraţiei publice, în timp ce veniturile în termeni reali au scăzut, şi s-au situat, în cei
mai mulţi ani, la niveluri inferioare, scădere înregistrată la toate categoriile de venituri. De altfel, se
apreciază că tranziţia de la economia centralizată la economia de piaţă a generat o serie de
probleme, comune - în bună măsură - pentru toate administraţiile locale din Europa Centrală şi de Est,
cum ar fi:

Posibilitatea redusă de afirmare a structurilor administrative şi politice, ca urmare a
transformărilor politice majore de la începutul tranziţiei (ca reacţie la mecanismele politice aparţinând
fostului sistem centralizat, în cele mai multe ţări s-au înfiinţat numeroase administraţii locale mici);

Inflexibilitatea politicii fiscale naţionale (implicit a celei locale) pe fondul problemelor
economice din regiune a făcut ca finanţele locale să se confrunte cu probleme legate de cheltuieli
publice extrem de mari cu o bază de venituri în declin şi, în consecinţă, cu un deficit general
semnificativ;

Necesitatea depăşirii consecinţelor privatizării în mediul de piaţă şi crearea de noi căi
de conlucrare cu companiile de utilităţi publice şi cu sectorul non-guvernamental;

Schimbările în atitudinile cetăţenilor, ca urmare a deziluziilor generate de tranziţia
economică şi instituţiile politice sporind neîncrederea în administraţiile publice locale.
2.4.2 Descentralizarea financiară
Începând cu anul 1990 politica fiscală şi bugetară românească a intrat într-un profund proces
de reformă, proces ce urmăreşte atât schimbări organizaţionale, de competenţă în domeniu, cât şi
instituirea unor noi mecanisme de impozitare şi de colectare a veniturilor bugetare.
Începuturile acestei reforme au fost determinate de apariţia unor noi acte normative109 în
domeniul finanţelor publice şi ale autonomiei locale, menite să asigure un cadru legislativ favorabil,
care să impună un mecanism ferm de funcţionare.
O etapă în acest sens, a constituit-o descentralizarea activităţilor financiare, fiscale şi
bugetare - ce era concentrată la nivelul Ministerului Finanţelor – până în anul 2001 şi, respectiv,
Ministerul Finanţelor Publice după anul 2001 - prin:

descentralizarea atribuţiilor în interiorul Ministerului Finanţelor, acordându-se o serie de
competenţe unităţilor sale teritoriale, respectiv Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice Judeţene;

descentralizarea clasică ce permite transferul unor responsabilităţi şi atribuţii în domeniul
fiscal în seama autorităţilor locale, respectiv a consiliilor locale.
Dacă transferul atribuţiilor şi competenţelor în interiorul Ministerului Finanţelor s-a
realizat fără probleme importante şi cu rezultate spectaculoase pe linia realizării veniturilor
Lege nr. 27 din 17 mai 1994 – modificată de OG. 36/2002 - abrogată de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal - privind
impozitele şi taxele locale, Emitent: Parlamentul Romaniei, Publicat în: M.O. nr. 127 din 24 mai 1994
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cuvenite bugetului de stat şi mai târziu bugetului consolidat al statului, asigurarea asistenţei şi
evidenţei contribuabililor, combaterii evaziunii fiscale şi disciplinarea agenţilor economici nu a
avut, până în prezent, rezultate deosebite, unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor având
resursele umane necesare calificate, dar insuficiente şi mai puţin motivate.
De asemenea, transferul responsabilităţilor şi atribuţiilor către autorităţile locale, în baza
actelor normative elaborate, nu a avut efectele scontate, execuţiile bugetelor locale la nivelul fiecărei
unităţi administrativ teritoriale, judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale, fiind uneori la limita
legalităţii şi explicităţii.
Prin urmare, în mare parte, unităţile administrativ teritoriale sunt în incapacitatea de a-şi
realiza obiectivele propuse, ca urmare a inexistenţei fondurilor băneşti ce trebuiau încasate în
fondul bugetului local, aşa cum ele au fost prevăzute şi aprobate în diverse domenii, cu toate eforturile
organelor cu atribuţii în acest domeniu.
Dacă se face o ierarhizare în ceea ce privesc principalele venituri proprii realizate de către
comunele din judeţul Timiş în anul 2008, se observă că pe primele locuri se situează comunele periurbane municipiului Timişoara, care înregistrează venituri net superioare, uneori duble faţă de comunele
mai îndepărtate de acesta, chiar dacă unele dintre ele sunt destul de apropiate de localităţile urbane ale
judeţului Timiş – Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, etc..
Dacă se face o analiză în structură a principalelor venituri proprii în totalul veniturilor proprii
se observă că datele determinate oferă informaţii uneori destul de distorsionate, pe primele locuri
apărând comune destul de sărace ale judeţului.
Din analiza veniturilor totale ale bugetelor locale realizate în 2008 şi a cheltuielilor totale
aferente, s-a stabilit excedentul la sfârşitul anului bugetar, dar şi „profitabilitatea” cheltuielilor şi a
veniturilor, înţelegând prin noţiunea de profitabilitate efectele activităţilor desfăşurate de către unităţile
administrativ teritoriale comunale pentru componenta de funcţionare cu precădere şi parţial pentru
componenta de dezvoltare.
Deşi, judeţul Timiş este receptat ca fiind un judeţ relativ bogat, din datele prezentate rezultă că
unităţile administrativ teritoriale comunale din componenţa acestuia înregistrează mari diferenţe în ceea
ce privesc veniturile proprii, unele fiind foarte sărace. Dacă s-ar avea în vedere faptul că la comunele
sărace să nu se aplice cotele privind impozitul pe venit aşa cum acestea sunt prevăzute în legea
finanţelor publice locale şi să rămână în totalitate la nivelul acestora, ar exista premisele reducerii
în următorii ani a decalajelor existente astăzi din punct de vedere financiar.
Situaţia actuală a unităţilor administrativ teritoriale comunale din punct de vedere
financiar, fie că este vorba de întreaga ţară sau doar de judeţul Timiş a avut la bază mai multe cauze.
Cauzele care au condus la această situaţie critică au fost în principal:

lipsa de pregătire a administraţiilor locale pentru noile sarcini;

subevaluarea necesarului de resurse umane pentru noile atribuţii ce au trecut în
seama unităţilor administrativ teritoriale;

inexistenţa unei filosofii asupra politicii fiscale la nivel naţional şi local, ca şi asupra
managementului resurselor umane din sistemul finanţelor publice, fapt ce a generat o atitudine ostilă a
contribuabililor faţă de aparatul fiscal şi, concomitent, au apărut probleme în motivarea personalului din
sistemul finanţelor publice locale;

existenţa unei legislaţii fiscale stufoase, lipsită de coerenţă, lăsând posibilităţi de
interpretare a instrucţiunilor şi precizărilor Ministerului Economiei şi Finanţelor elaborate în aplicarea
legilor.
De asemenea, prevederile legale cu privire la controlul activităţilor desfăşurate de
autorităţile locale în domeniul finanţelor publice locale sunt modeste (în special în domeniul
impozitelor şi taxelor), fapt ce a condus chiar la emiterea unor hotărâri la nivelul consiliilor locale prin
care s-au încălcat competenţele şi prevederile legale cu privire la nivelul impozitelor şi taxelor locale,
stabilirea de diverse taxe neprevăzute de actele normative, depăşiri ale termenelor care legal puteau fi
emise şi comunicate contribuabililor.
Din această perspectivă, o problemă care se pune tot mai pregnant este până unde se poate
întinde autonomia financiară locală sau, cu alte cuvinte, cât de mare să fie gradul de centralizare şi
de descentralizare în domeniul finanţelor publice ţinând cont de faptul că gradul de centralizare
financiară diferă în funcţie de gradul de concentrare a administraţiei ţării, respectiv măsura în care
organele locale sunt subordonate conducerii centrale.
78

Descentralizarea financiară începe să funcţioneze dincolo de limita de la care aria utilizării
bunurilor şi serviciilor publice de interes naţional începe să se restrângă, iar costul comparativ al
luării deciziilor la nivel central devine prea ridicat.
În aceste condiţii, este firesc ca în sarcina locală să revină cheltuielile cu anumite utilităţi,
precum construirea de drumuri, protecţia publică, iluminatul public, gospodăria comunală, transporturi
locale, învăţământul, sănătatea, cultura, religia, asistenţa socială, etc. Desigur, sunt deosebiri în ce
priveşte cererea de utilităţi publice şi în posibilităţile de oferire a lor de la o unitate administrativ
teritorială la alta.
Dar, principalul argument adus în sprijinul descentralizării este acela că ea va determina o
mai bună mobilizare a resurselor fiscale locale, o alocare şi utilizare mai eficientă a acestora şi
furnizarea serviciilor publice către cetăţeni într-un mod mai echitabil şi mai eficient, din punct de
vedere al costurilor.
Indiferent de gradul de autonomie a comunităţilor locale, se consideră că la descentralizarea
financiară trebuie avute în vedere anumite principii110, ca fiind cerinţe ale stabilităţii finanţelor
publice ale ţării, astfel:
a) principiul diversităţii, explicat pe seama varietăţii de forme şi dimensiunii solicitărilor de
bunuri şi servicii publice;
b) principiul echivalenţei în finanţarea serviciilor publice, explicat pe baza beneficiilor de
ordin geografic pe care acestea le aduc cetăţenilor;
c) principiul acceptării costului descentralizării, determinat de diferenţele fiscale regionale,
care se interferează cu dispersia situaţiei economice;
d) principiul redistribuirii şi stabilizării centralizate, impus de realitatea, conform căreia
comunităţile locale nu dispun de instrumentele macroeconomice necesare şi uneori nici de mijloacele
politice, pentru înfăptuirea acestora;
e) principiul compensării fluxurilor financiare dintre colectivităţi, ca urmare a transferurilor
involuntare de venituri, consecinţă a deosebirilor economice şi care prejudiciază înfăptuirea
programelor de cheltuieli pentru unele din acestea. Prevenirea unor astfel de situaţii implică intervenţia
guvernamentală cu măsuri corective.
f) principiul asigurării serviciilor sociale vitale, conform căruia această sarcină cade în seama
autorităţilor centrale. Guvernul trebuie să ofere minimum de servicii publice esenţiale (sănătate,
educaţie, securitate socială) tuturor cetăţenilor ţării;
g) principiul accesului echitabil la resursele financiare publice, determinat de situaţia unor
colectivităţi locale a căror balanţă dintre nevoi şi capacitatea fiscală este deficitară, necesitând
compensarea minusului de resurse prin transferuri guvernamentale, pe seama unei scheme prestabilite;
h) principiul echilibrului financiar, conform căruia repartizarea între nivelurile de autoritate
publică ale finanţelor publice trebuie să asigure exercitarea conducerii în limita atribuţiilor şi
competenţelor ce revin fiecăreia. Aceasta înseamnă ca resursele financiare publice să fie redistribuite
pentru acoperirea cheltuielilor cu funcţionarea sectorului public în administrarea statului şi a
colectivităţilor locale, deopotrivă.
În plus, în condiţiile trecerii treptate la descentralizarea financiară, funcţionarea finanţelor
urmează tehnicile comune din acest domeniu.
Astfel, efectele obţinute în funcţionarea finanţelor comunităţilor locale se referă, mai întâi, la
preluarea unor atribuţii ale finanţelor statale şi apoi la creşterea resurselor şi cheltuielilor locale
(ceea ce a dus, de pildă, în ultima vreme, inclusiv la obţinerea dreptului de a se împrumuta pe piaţa de
capital). De asemenea, finanţele locale au câştigat largi competenţe în materie de control juridic şi
bugetar, autorităţile locale dispunând de un sistem contabil propriu.
2.4.3 Bugetul local – componentă de bază a finanţelor publice locale
Prin bugetele publice locale se stabileşte un raport între veniturile publice, reprezentate, în
principal, prin impozite şi taxe locale, şi nevoile sociale (cheltuieli), urmărindu-se evitarea inechităţii în
repartiţia sarcinilor fiscale asupra membrilor comunităţilor locale, concomitent cu satisfacerea
necesităţilor acestora. În acest fel, se doreşte asigurarea unui echilibru între nevoile colective şi
mijloacele cu care acestea se acoperă.
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Un buget local bine structurat trebuie să ofere organelor locale ale administraţiei o imagine de
ansamblu cât mai exactă asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale şi nemateriale
necesare comunităţilor locale şi valoarea eforturilor ce trebuie făcute pentru realizarea lor.
Prin bugetele publice locale se proiectează şi se desfăşoară activitatea privind finanţele
publice locale. Ele sunt, astfel, instrumentele de prognozare, programare, executare şi de control
asupra rezultatelor execuţiei resurselor financiare ale comunităţilor locale şi a modului de
repartizare şi utilizare a acestora prin cheltuieli publice locale.
În economiile moderne, bugetul local se regăseşte în următoarele ipostaze:

ca document – reprezentând programul prin care autoritatea publică locală prevede,
pe perioade de timp determinate, mărimea şi structura veniturilor şi cheltuielilor publice din cadrul
unei entităţi sociale definite;

ca lege reprezentând actul juridic prin care se prevăd şi aprobă - prin legi locale veniturile şi cheltuielile pe o perioadă determinată (anuală) ale unităţii administrativ teritoriale
sau ale instituţiilor publice de subordonare locală.
Privit în sens juridic, bugetul local este atât un act de previziune - prezentându-se sub forma
unui tablou evaluativ şi comparativ de venituri publice locale şi indicând sursele băneşti ale
administraţiei publice locale şi destinaţiile acestora, (exprimate în cheltuieli) - cât şi un act de
autoritate, prin care puterea executivă locală este împuternicită (de puterea executivă centrală) să
perceapă şi să cheltuiască venituri, în acord cu prevederile financiare ale statului de drept;

ca sistem de fluxuri financiare, prin intermediul bugetului local analizându-se finanţele
publice locale.
Acestea exprimă fluxurile financiare privind formarea resurselor băneşti publice ale administraţiei
locale şi fluxuri financiare ce se degajă în procesul de gestionare a acestor resurse.
În cea mai mare parte, aceste fluxuri se prezintă sub forma prelevărilor prin care colectivităţile
locale îşi constituie resurse băneşti necesare desfăşurării activităţii lor specifice prin cheltuieli.

ca instrument de politică fiscală a administraţiei publice locale.
Prin bugetele locale se stabilesc venituri, pe baza unor opţiuni de ordin istoric, economic, politic,
social şi financiar, ceea ce reflectă politica fiscală a puterii legislative şi executive locale, scoţând în
evidenţă rolul impozitelor pe plan economic şi social al comunităţii.
Pornind de la aceste considerente, este evident că strategia fundamentală, respectiv planificarea
şi conţinutul acţiunilor unei administraţii publice se constituie în bugetul acesteia.
Bugetul este considerat, adesea, un plan operaţional, fiind utilizat la planificarea şi ghidarea
unităţii administrativ teritoriale în cadrul anului fiscal următor şi serveşte ca bază pentru
raportul financiar către consiliul local.
În cadrul procesului de întocmire a bugetului, ordonatorii de credite au responsabilitatea de a
obţine venituri, de a aloca resurse şi de a monitoriza, în general, activităţile publice curente ale
administraţiei locale. Bugetul include: activităţile, proiectele şi serviciile planificate, estimarea
resurselor sau veniturilor disponibile şi necesarul de cheltuieli publice pentru finanţarea activităţilor
planificate.
Bugetul concentrează o estimare a cheltuielilor propuse şi a veniturilor necesare pentru a le
finanţa, este un eficient instrument pentru alocarea resurselor limitate, în vederea satisfacerii
necesităţilor care prezintă aceeaşi importanţă la nivelul comunităţii.
Pentru ca întocmirea bugetului să fie un proces eficient este necesară:

evaluarea serviciilor oferite de administraţia publică locală şi a facilităţilor deţinute de
acestea,

stabilirea priorităţilor,

analizarea posibilelor schimbări,

planificarea serviciilor şi necesităţilor viitoare,

revederea şi modificarea surselor de venit.
Bugetul unităţii administrativ teritoriale este important, iar modalitatea de alocare a resurselor
(limitate) pentru diverse servicii oferite de administraţie este o declaraţie de strategie publică.
Întocmirea bugetului nu exprimă doar completarea unei balanţe financiare, ci reprezintă
însăşi legătura dintre mobilizarea fondurilor şi atingerea scopurilor şi obiectivelor, dând
administraţiei publice locale posibilitatea de a stimula analiza programată a scopurilor fundamentale
pentru care se realizează cheltuielile.
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Bugetele sunt create în cadrul unui mediu financiar restrictiv, necesităţile depăşind
întotdeauna fondurile disponibile (când un proiect primeşte fonduri, acestea sunt refuzate altui proiect!).
Astfel, valoarea fondurilor cheltuite pentru un proiect nu este măsurată doar prin beneficiile
obţinute, ci şi prin proiectele la care s-a renunţat în favoarea acestuia.
Întocmirea bugetului înseamnă a alege între programe alternative. Semnificaţia şi
importanţa bugetului local s-a extins pe măsură ce administraţia publică locală a fost pusă tot mai
mult în situaţia de a creşte resursele, de a îmbunătăţi eficienţa şi responsabilitatea managerială.
Factorii de decizie şi cetăţenii au nevoie de informaţii exacte şi pertinente asupra strategiilor
administraţiei publice locale, activităţii curente, programelor şi cheltuielilor. Pentru a răspunde la toate
aceste probleme, legislativul şi executivul local trebuie să înţeleagă nevoile specifice ale comunităţii
şi rolul pe care îl au, în deservirea lor, iar deciziile de ordin fiscal trebuie să fie orientate cu
precădere înspre acestea.
Administraţiile publice locale din România întocmesc buget pe tipuri de cheltuieli, pentru
fiecare articol destinat unui anumit scop, se concentrează pe „ce se cumpără” şi este considerat a fi
cel mai simplu tip de abordare a lui (cheltuielile bugetare sunt organizate, în principal, pe următoarele
naturi de cheltuieli: salarii, materiale şi bunuri, servicii cumpărate, investiţii realizate).
Deşi, este uşor de întocmit, bugetul pe tipuri de cheltuieli nu oferă nici o informaţie în
privinţa activităţilor şi funcţiunilor unui program, ale unei direcţii sau ale administraţiei în
ansamblul său.
Cunoaşterea sumelor cheltuite - pentru salarii, consumabile, întreţinere şi gospodărire etc. - nu
reflectă prea multe informaţii despre volumul şi valoarea serviciilor curente (este vorba de
răspunsul la întrebări precum „Câţi cetăţeni beneficiază de serviciile sociale?”, „Câţi kilometri de stradă
sunt măturaţi?”, „Câţi copii sunt înscrişi la şcoală?”, etc.). Pentru a răspunde la aceste întrebări cu
privire la modul cum resursele financiare se raportează la serviciile oferite de administraţie cetăţenilor,
cheltuielile trebuie structurate pe programe sau activităţi şi orientate către eficienţă.
Având în vedere acest inconvenient opiniem că se impune elaborarea bugetului unităţii
administrativ teritoriale având la bază principiile bugetare şi utilizând clasificaţia funcţională şi
clasificaţia economică (pe articole, pe capitole, subcapitole, aliniate, părţi etc.) astfel încât bugetul
într-adevăr să se constituie într-un instrument operaţional execuţiei bugetare, o bază
informaţională adecvată pentru ordonatorul de credite. Bugetul trebuie privit ca un tot unitar
echilibrat şi eficient, din componenţa acestuia putându-se extrage sub-bugete structurate pe
programe şi pe activităţi acolo unde este cazul a căror venituri pot avea a provenienţă mixtă
(comunitatea locală şi parteneri publici - privaţi)
Bugetul structurat pe programe oferă o abordare diferită a pregătirii, revizuirii şi prezentării
bugetului. În loc să se concentreze pe ceea ce administraţia cumpără (mărfuri, servicii etc.) şi plăteşte
(personal), bugetul structurat pe programe identifică rezultatele scontate, ce se pot obţine prin
serviciile asigurate de către administraţia publică locală.
Bugetul orientat către eficienţă creează, o legătură între serviciile oferite şi costul acestora.
El este un buget structurat pe programe şi raportat la performanţă. Pe lângă alocarea surselor de
finanţare pe diverse activităţi sau programe, acest tip de buget identifică, de asemenea, necesarul de
forţă de muncă corespunzător sumei alocate şi evidenţiază priorităţile, fiind de un mare ajutor în
evaluarea cantităţii, calităţii şi productivităţii programelor locale111.

2.4.4 Sursele de venituri ale bugetelor locale
Veniturile administraţiei publice locale reprezintă totalitatea resurselor financiare pe care
autorităţile locale le percep direct şi/sau le primesc - fie de la guvern, fie de la alte surse publice sau
private - în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite.
Caracterul „local” al unei surse de venit este determinat de faptul că autoritatea locală are
deplină competenţă (sau cel puţin are un cuvânt de spus) în stabilirea condiţiilor de
mobilizare/antrenare a acestei surse şi/sau dreptul şi competenţa de a decide asupra utilizării sale.
Inceu A. M., ş.a., - Consideraţii privind îndatorarea comunităţii locale – Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative,
Nr. 3(15), 2005
81
111

Veniturile locale exprimă totalitatea resurselor băneşti ce se realizează în unităţile
administrativ teritoriale şi care sunt puse la dispoziţia organelor executive locale pentru înfăptuirea
acţiunilor din competenţa lor.
Autorităţile locale încasează:

veniturile bugetului local:
 venituri proprii;
 venituri de echilibrare.

venituri extrabugetare:
 contribuţii în bani;
 venituri pentru acţiuni autofinanţate;
 venituri din fonduri speciale.
În aceste condiţii, veniturile locale au o sferă mai largă decât cea a veniturilor bugetelor locale.
Între veniturile locale şi economia administraţiilor locale există influenţe reciproce, în
sensul că de nivelul de dezvoltare al economiei locale depind şi veniturile proprii, iar, la rândul lor,
veniturile influenţează economia locală, asigurând realizarea unor acţiuni economice şi sociale.
Compoziţia veniturilor administraţiei publice locale în ţările Europei Occidentale variază foarte
mult, cele două extreme fiind Olanda, cu numai circa 25% venituri proprii şi, la polul opus, Suedia,
unde veniturile proprii reprezintă circa 85% din totalul veniturilor locale.
Veniturile proprii fiscale, nefiscale (taxe) şi din capital sunt resurse asupra cărora
autorităţile locale exercită, într-o măsură mai mare sau mai mică, o influenţă directă sau indirectă în
ceea ce priveşte rezultatul.
Acestea se constituie din volumul impozitelor şi taxelor ce trebuie colectate, veniturile din
exploatare, din închirierea sau vânzarea unor active deţinute de administraţia locală.
Veniturile fiscale - impozitele locale - sunt impozite generale aplicate tuturor locuitorilor
unei zone administrative locale, în scopul constituirii unui fond general la dispoziţia autorităţii
locale.
Un impozit "bun" trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

randamentul său trebuie să fie adecvat pentru satisfacerea nevoilor locale şi dinamic în
timp, astfel încât să nu se erodeze din cauza inflaţiei,

baza sa trebuie să fie relativ stabilă pentru a evita dispariţia sa ca urmare a ajustărilor
ratei, să nu permită "exportul" obligaţiei fiscale către nerezidenţi,

să fie perceput de contribuabili ca rezonabil şi corect,

să fie relativ uşor de administrat într-un mod eficient şi operativ.
Un principiu important în definirea impozitelor este acela că ansamblul contribuabililor
trebuie să fie identic cu al beneficiarilor serviciilor furnizate de autorităţi din resursele formate din
respectivele impozite.
Veniturile non-fiscale sunt taxe percepute pentru servicii administrative specifice prestate
cetăţenilor (eliberarea autorizaţiilor de construcţii), pentru acordarea unor privilegii (taxe de liberă
trecere) sau pentru folosirea domeniului public fără ca totuşi să poată fi determinată vreo relaţie directă
şi explicită între costul serviciului prestat şi suma taxei percepute.
Veniturile din capital sunt încasările obţinute din vânzările de active deţinute de autorităţile
locale (terenuri, clădiri, clasări, declasări etc.).
2.4.5 Finanţarea componentei de funcţionare a comunei
Activitatea desfăşurată la nivelul comunităţilor locale de către instituţia reprezentată de consiliul
local şi de către primărie prin reprezentantul acesteia – primarul – cuprinde două mari componente ale
sale. Este vorba de un ansamblul de activităţi şi servicii ce derivă din atribuţiile asumate de către statul
român prin instituţiile sale specializate şi transferate pe seama comunităţilor locale (autorităţi locale,
învăţământ, sănătate, cultură, asistenţă socială, sport, religie, acţiuni fitosanitare, protecţie civilă etc.) şi
de o activitate concretizată în administrarea, conservarea, dezvoltarea infrastructurii comunităţii locale
(drumuri, alimentări cu apă, canalizare, termoficare, construcţie de locuinţe, alte activităţi necuprinse în
prima activitate), activităţi ce trebuie să-şi găsească corespondentul financiar în bugetul comunităţii
locale şi care să se deruleze în conformitate cu strategia adoptată la nivelul acestei comunităţi.
Legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările aduse în special după aderarea
României la CEE prevede expres existenţa a două componente care formează unitatea activităţilor
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comunităţii locale. Este vorba de componenta de funcţionare şi componenta de dezvoltare. Începând cu
anul 2008 unităţile administrativ teritoriale elaborează bugetul pe cele două componente fiind interzisă
categoric virarea de sume temporar disponibile de la componenta de dezvoltare către componenta de
funcţionare.
Într-o definiţie sintetică cele două componente pot fi definite astfel:
Componenta (secţiunea) de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a unui buget local, ce
cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atribuţiilor şi
competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ teritoriale/subdiviziuni
administrativ teritoriale, precum şi cheltuielile curente respective.
Componenta (secţiunea) de dezvoltare - partea complementară a unui buget local, ce cuprinde
veniturile afectate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional,
judeţean, zonal sau local, după caz, precum şi cheltuielile de capital respective, pe bază de programe şi
proiecte. Prin nivel zonal se înţelege teritoriul corespunzător a două sau mai multe unităţi administrativ
teritoriale învecinate pe a căror rază se realizează o acţiune, o lucrare, un serviciu, un program sau orice
alt obiectiv, în interesul colectivităţilor locale respective.
Prin noţiunea de finanţare nu trebuie să înţelegem neapărat sprijinul financiar acordat
comunităţii locale, ci mai degrabă problema resurselor de care acestea dispun. Cu alte cuvinte a
finanţa112 înseamnă a întreţine sau a susţine cu bani o persoană, o instituţie, o întreprindere etc.
În Uniunea Europeană, ca şi în majoritatea ţărilor capitaliste, resursele comunităţilor locale
provin, în marea lor majoritate, din impozitele pe care le plătesc persoanele fizice şi juridice din raza lor
de activitate. Cu alte cuvinte, persoanele fizice şi juridice, pe de o parte finanţează comunitatea locală,
iar pe de altă parte beneficiază de serviciile acesteia. Putem afirma fără să greşim că această dublă
ipostază a contribuabililor poate fi folosită în plus şi ca o „momeală" sau instrument de atragere (sau,
după caz, respingere) a acestora prin miza facilităţilor ce le pot fi oferite.
Operaţiunea prin care se realizează prelevarea efectivă din veniturile pe care persoanele fizice şi
juridice din raza de activitate a unităţilor administrativ teritoriale le realizează poartă denumirea de
fiscalitate.
Prelevarea poate îmbrăca două forme:

obligatorie şi fără contraprestaţie şi în acest caz avem de-a face cu noţiunea de impozit;

obligatorie şi care implică o contraprestaţie şi în acest caz avem de-a face cu noţiunea
de taxă.
Contraprestaţia poate fi simţită şi de pe urma impozitelor în condiţiile în care bunurile şi
serviciile procurate de pe urma acestora sunt puse la dispoziţia contribuabililor, asigurând diferite
utilităţi.
Fiscalitatea locală prezintă anumite particularităţi faţă de fiscalitatea la scară naţională.
Colectivităţile locale îşi fixează ele singure nivelul de impozitare, iar taxele sunt relativ uşor de prelevat
şi colectat, datorită faptului că masa de contribuabili este mai puţin numeroasă.113
În ceea ce privesc impozitele, acestea trebuie tratate cu mai multă atenţie deoarece efectul
acestora ar trebui să se concretizeze în servicii de utilitate publică, servicii care la nivelul colectivităţilor
rurale sunt destul de limitate, iar impozitele sunt utilizate de multe ori pentru funcţionarea unităţilor
administrativ teritoriale şi mai puţin pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestor servicii.
Finanţarea114, în sens larg, reprezintă alocarea de resurse băneşti cu titlu rambursabil, sau
nerambursabil, în condiţii determinate, unor persoane fizice sau juridice în vederea acoperirii unor nevoi
economice sau sociale.
În sens restrâns, finanţarea115 constituie un transfer de fonduri băneşti de la bugetul de stat sau
din alte surse cu titlu nerambursabil pentru subvenţii, acoperirea cheltuielilor publice privind investiţii
în domeniul producţiei, construcţiilor de locuinţe, edificii social culturale, agricole, învăţământ,
sănătate, sau alte acţiuni de interes general.
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Fiscalitatea116 reprezintă un sistem de percepere a impozitelor, cuprinzând totalitatea
reglementărilor (Legi, Regulamente, Norme de aplicare, Ordonanţe de urgenţă, practici, etc..) referitoare
la stabilirea obiectului impozabil, a bazei de impunere fiscală, a contribuabililor şi mărimii impozitelor,
taxelor obligatorii, contribuţiilor precum şi la plata acestora.
Gradul de fiscalitate117 se măsoară prin ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor în totalul
veniturilor bugetului de stat, în PIB (produsul intern brut).
După ce am definit noţiunea de finanţare cu componentele sale (impozitele şi taxele locale) în
continuare apreciem că este cazul să prezentăm principalele impozite şi taxe ce constituie baza
finanţării activităţii funcţionale a unităţii administrativ teritoriale.
Celelalte surse de finanţare (subvenţiile, transferurile, cotele şi sumele defalcate) nu ar trebui să
fie utilizate pentru finanţarea activităţii funcţionale a unităţilor administrativ teritoriale, ci aşa cum le
spune etimologia lor, acestea trebuie să vizeze anumite obiective punctuale şi să fie utilizate mai mult
pentru finanţarea activităţii de dezvoltare a comunităţilor locale.
În concepţia actuală a Congresului Puterilor locale şi Regionale din Europa cu privire la sistemul
finanţelor publice locale, există cinci principale categorii de venituri ale bugetelor locale.
1. Impozite şi taxe locale exclusive, din care cele mai importante şase tipuri sunt:

impozitul pe proprietatea privată;

impozitul pe venitul personal;

impozitul asupra societăţilor comerciale, care poate fi:
 impozitul pe cifra de afaceri;
 impozitul pe beneficii;
 impozitul pe fondul total de salarii.

impozitul pentru rezidenţă (taxă de locuit);

impozitul pe profesie (taxa profesională);

alte impozite şi taxe locale exclusive, care nu se încadrează în categoriile de mai sus.
2. Taxe şi tarife pentru serviciile administraţiei publice locale, care sunt încasate ca rezultat
al furnizării unor servicii publice de interes local, cele mai importante fiind:

servicii administrative (de exemplu eliberarea de certificate, permise, autorizaţii);

efectuarea unor servicii de gospodărie comunală;

participarea la diverse manifestări cultural-sportive organizate de administraţiile publice
locale, bilete de intrare la muzee, utilizarea bazelor sportive etc.;

diverse alte servicii ale administraţiilor publice locale.
3. Transferuri financiare de la alte niveluri de autoritate, şi anume:

cotă-parte din impozitele centrale prelevate de către nivelurile superioare de autoritate
(impozite partajate);

subvenţiile de care colectivităţile locale beneficiază numai pentru un serviciu determinat
(scop precizat);

alocaţiile, pe care colectivităţile locale decid cum să le utilizeze;

transferuri speciale, pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionale ale autorităţilor locale.
4.
Împrumuturi;
5.
Alte surse de venituri, care grupează sursele de finanţare:

veniturile obţinute din exploatarea bunurilor municipale (de exemplu concesionări,
închirieri, locaţii);

veniturile obţinute din vânzarea unor bunuri din proprietatea administraţiei locale;

veniturile provenite din operaţiuni financiare;

veniturile provenite din amenzi, contravenţii, recuperări, majorări pentru întârzierea la
plata unor taxe sau impozite;

veniturile ce provin de la instituţii de sub autoritatea administraţiei publice locale;

donaţii, contribuţii de la persoane fizice sau juridice;

alte venituri.
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Prin venituri proprii vom înţelege tipurile de venituri care depind exclusiv de deciziile luate
de autorităţile locale (de la punctele 1, 2 şi 5).
Gradul de autonomie locală (şi implicit, financiară) a unei colectivităţi teritoriale este direct
proporţional cu ponderea veniturilor proprii, în raport cu alte tipuri de resurse financiare ale
bugetelor locale.
Chiar dacă această clasificare a principalelor surse de venituri ale bugetelor locale oferă o
viziune simplificată a situaţiei existente pe plan european, ea permite, totuşi, stabilirea unor criterii
necesare realizării unei analize comparative.
În ceea ce privesc veniturile bugetelor unităţilor administrativ teritoriale româneşti, acestea
respectă în mare parte criteriul clasificaţiei enunţate, existent în ţările Uniunii Europene, dar clasificaţia
funcţională ce este prevăzută de Legea nr. 273118 din 2006 şi Legea nr. 286119 din 2010 ce le grupează
sub forma veniturilor proprii, a veniturilor curente, veniturilor fiscale, nefiscale, a veniturilor din
capital, din operaţiuni financiare, din subvenţii.
În vederea formării unei imagini cât mai fidele asupra modului cum se asigură finanţarea
activităţii funcţionale, respectiv cum se întocmeşte bugetul funcţional, apreciem că este necesar a
prezenta tipurile de venituri, care poartă numele de venituri proprii ale unităţilor administrativ
teritoriale locale şi care sunt utilizate în practica planificării bugetare cu respectarea principiilor
statuate: principiul universalităţii, principiul realităţii, principiul unicităţii, anualităţii, etc. Aceste
venituri proprii sunt reprezentate de impozitele şi taxele prelevate şi încasate de la persoanele fizice şi
juridice care îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă a comunităţilor locale.
Conform principiului autonomiei locale financiare, unităţile administrativ teritoriale au dreptul
la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în
exercitarea atribuţiilor lor proprii. Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu
trebuie să afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în
domeniul lor de competenţă.
Autonomia bugetară este reală pentru colectivităţile locale, dar uneori aceasta nu se identifică cu
autonomia financiară deoarece resursele proprii nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor,
din acest punct de vedere intervine necesitatea corelării bugetelor locale cu cele ale administraţiei
centrale, în măsura în care primesc de la acestea transferuri sau sume defalcate pentru echilibrare.
Potrivit legii finanţelor publice locale120 veniturile bugetelor locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite şi taxe locale, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri
şi cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
d) donaţii şi sponsorizări.
Legislaţia şi practica din domeniu defineşte impozitul ca fiind o prelevare obligatorie, fără
contraprestaţie imediată, directă şi nerambursabilă, pentru satisfacerea necesităţilor de interes general
iar taxa este definită ca reprezentând suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă,
pentru serviciile prestate acesteia de către un operator economic, o instituţie publica ori un
serviciu public.
Din punct de vedere al autonomiei financiare a comunităţilor locale comunale, impozitele şi
taxele sunt cele mai importante surse de venituri proprii. Impozitele şi taxele locale se aprobă de
consiliile locale comunale, în limitele şi în condiţiile legii.
Impozitele şi taxele locale sunt următoarele:
a) impozitul pe clădiri;
b) impozitul pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
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f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hotelieră;
h) taxe speciale;
i) alte taxe locale.
Cele mai importante impozite locale realizate în judeţul Timiş în anul 2010 cu valori sensibil
egale sunt impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren. O contribuţie semnificativă au avut-o taxele
judiciare de timbru şi alte taxe de timbru (18%). Taxa pe mijloacele de transport deţine doar 4% din
totalul impozitelor şi taxelor locale, dar în anul 2010 contribuţia la bugetul unităţilor administrativ
teritoriale a acestui impozit a crescut semnificativ121; în cazul impozitului pe mijloacele de transport
nivelurile aplicabile în anul fiscal 2010 s-au majorat simţitor.
Din motive lesne de înţeles – tema aleasă nu face parte din ceea ce încercăm să demonstrăm în
acest capitol - nu ne vom opri în a ilustra122 modul de aşezare, stabilire şi de încasare a veniturilor locale
proprii, ci tocmai pentru a facilita înţelegerea modului cum acestea ca surse publice, pot să
îmbrace componenta funcţională a activităţii de asistenţă socială din cadrul comunităţii locale.
Cota defalcată din impozitul pe venit reprezintă o sursă foarte importantă a bugetelor locale şi
asigură în mare măsură autonomia lor financiară. Introducerea în ţara noastră a acestei surse de venit a
avut ca efect pozitiv liniarizarea încasării veniturilor bugetelor locale, sumele fiind relativ constante în
fiecare lună, fapt ce a facilitat administrarea fluxurilor de numerar şi corelarea veniturilor şi cheltuielilor
administraţiei publice.
Potrivit Legii finanţelor publice locale cota defalcată din unele venituri ale bugetului de stat este
definită ca fiind procentul stabilit din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă bugetelor locale.
Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ
teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit,
o cotă de 44% la bugetele locale ale comunelor, pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii
de impozite, o cotă de 11% la bugetul local al judeţului şi o cota de 21% într-un cont distinct, deschis pe
seama direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului123.
În execuţie, cota de 21% se alocă de către direcţiile generale ale finanţelor publice pentru
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, proporţional cu sumele
repartizate şi aprobate în acest scop în bugetele respective. În situaţii deosebite, prin legea bugetului de
stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate.
Operaţiunile de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectuează
de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene.
Plătitorii de impozite şi taxe care au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajaţi
pentru respectivul punct de lucru sunt obligaţi să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de
impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.
Solicitarea se face în termen de 15 zile de la data înfiinţării, pentru punctele de lucru nou-înfiinţate.
Organul fiscal are obligaţia ca în termen de 5 zile de la înregistrarea fiscală să comunice în scris
primarului acest lucru. Plătitorii de impozite şi taxe prevăzuţi în acest alineat au obligaţia să organizeze
evidenţa contabilă corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat,
reţinut şi vărsat.
Primarul, prin compartimentele de specialitate, poate verifica corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
Primarul are obligaţia să sesizeze orice nereguli constatate organului fiscal teritorial al
Ministerului Economiei şi Finanţelor.
În vederea fundamentării cotei din impozitul pe venit trebuie să se ţină seama de :
- numărul de agenţi economici;
- nivelul încasării impozitului în anii anteriori;
Hotărâre nr. 956 din 19 august 2009 (actualizată la 30 martie 2010) privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010,
Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O. nr. 633 din 24 septembrie 2009
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Aici ne referim la calculul impozitului pentru persoanele fizice şi cele juridice şi la plata impozitului
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Popovici D., Popovici D.M. - Trezoreria statului, instituţie specializată în execuţia bugetului de stat, Simpozion Ştiinţific
Internaţional, "Dezvoltarea rurală durabilă", Facultatea de management agricol, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului Timişoara, Timişoara, 2011
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gradul de conştientizare al contribuabililor;
eficienţa organelor cu atribuţii fiscale;
variaţiile nivelului impozitului pe venitul global;
dezvoltarea locală şi naţională.

Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat altele decât impozitul pe venit
sunt destinate finanţării cheltuielilor publice ca urmare a descentralizării unor activităţi, precum şi
pentru echilibrarea bugetelor locale comunale. Prin legea bugetului de stat se aprobă sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, cu destinaţie specială şi, respectiv, pentru echilibrarea bugetelor
locale.
Prin Legea bugetului de stat124 pe anul 2011 din taxa pe valoarea adăugată (TVA) s-au alocat
sume defalcate pentru bugetele locale, astfel :
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor;
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti;
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi
distribuţie a energiei termice;
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri;
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spaţiul rural (dezvoltarea centralizată cu apă, canalizare, epurare, etc.).
Din cele şase destinaţii de sume defalcate din TVA, amintite mai sus, vom detalia doar două
dintre acestea şi anume cele care au ca şi destinaţie finală finanţarea beneficiarilor de asistenţă socială.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor sunt destinate finanţării:
a) sistemului de protecţie a copilului;
b) centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
c) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV
din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore;
d) cheltuielilor aferente învăţământului special;
e) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
g) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor
judeţene;
h) ajutoarelor de stat regionale acordate potrivit regimului zonelor libere.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, sunt destinate finanţării:
a) cheltuielilor de personal, burselor şi materialelor de natura obiectelor de inventar ale
instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili
petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale
ale comunelor;
e) cheltuielilor creşelor.
Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată,
potrivit legii finanţelor publice locale, din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale comunale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din
cota defalcată din impozitul pe venit de 21% (fondul de echilibrare), o cotă de 27% se aloca bugetului
propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, astfel:
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a) 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului executiv al Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice judeţene, în funcţie de următoarele criterii: populaţie, suprafaţa din
intravilanul unităţii administrativ teritoriale şi capacitatea financiară a unităţii administrativ teritoriale;
b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură ce necesită cofinanţare locală.
Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor
publice judeţene, prefectului şi consiliilor locale din judeţ.
Începând cu data de 1 ianuarie 2009 şi până astăzi, la determinarea sumelor pentru
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, se au în vedere următoarele aspecte :
a) posibilităţile de acoperire a secţiunii de funcţionare a bugetului local din venituri proprii;
b) după cuantificarea sumelor determinate potrivit literei a), numai acolo unde este cazul, se
propun sume pentru asigurarea echilibrării secţiunii de funcţionare a bugetului local;
c) existenţa standardelor minime de cost pentru prestarea serviciilor publice către populaţie;
d) existenţa standardelor minime de calitate pentru prestarea serviciilor publice către populaţie;
e) după epuizarea etapelor prevăzute la literele a) - d), în limita sumelor posibil de asigurat de la
bugetul de stat, se stabilesc sume ce urmează să fie prevăzute în secţiunile de dezvoltare ale bugetelor
locale.
Prezentarea instrumentelor dezvoltării economice locale şi semnalizarea precarităţii
veniturilor proprii ale bugetelor locale comunale s-a făcut din dorinţa de familiarizare cu
problematica finanţării componentei funcţionale a unităţilor administrativ teritoriale comunale,
deoarece acestea ar trebui să reprezinte exclusiv suportul financiar de susţinere a funcţionalităţii
autorităţii publice locale comunale, aşa cum, de exemplu, se întâmplă în Suedia unde ponderea
veniturilor locale exclusive reprezintă 85% din totalul veniturilor locale, în Olanda 25%, în România –
Judeţul Timiş 23,17%.
În condiţiile în care observăm că finanţarea componentei de funcţionare a unităţilor
administrative teritoriale se realizează numai în proporţie de 23,17% (în jud. Timiş), dacă avem în
vedere durata exerciţiului bugetar ar însemna ca autorităţile locale ar funcţiona numai aproximativ 2
luni. Din acest motiv revenim cu ideea ce dorim să se reliefeze şi anume că parteneriatul
Administraţie publică locală (APL) – Biserica Ortodoxă Română (BOR) trebuie să primeze. Chiar
dacă la nivelul APL contează doar partea materială a acestui parteneriat (anchetele sociale necesare
documentaţiilor Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul APL putând fi realizate externalizat de către
membrii unei organizaţii nonprofit ce funcţionează cu binecuvântarea BOR în fiecare teritoriu
administrativ), la nivelul structurii societăţii române – lucru ce s-ar observa doar în structura
personalităţii generaţiilor tinere viitoare - ar conta foarte mult latura confesională şi spirituală oferită de
BOR în cadrul acestui parteneriat.
Totuşi, trebuie să precizăm încă o dată că factorul determinant în iniţierea activităţilor cu
caracter social este unitatea administrativ teritorială, bisericii revenindu-i sarcina de a veni cu activitatea
filantropică şi foarte rar în a participa cu resurse materiale şi financiare.
Instrumentul prin care se realizează finanţarea componentei funcţionale a unităţii
administrativ teritoriale comunale este bugetul local cu componenta sa de funcţionare, bugetul
fiind definit ca reprezentând documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi
cheltuielile unităţilor administrativ teritoriale.
Bugetul funcţional poate fi definit ca reprezentând partea de bază, obligatorie a unui buget
local care cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atribuţiilor şi
competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ teritoriale comunale.
Bugetul funcţional împreună cu bugetul de dezvoltare reprezintă cele două părţi componente ale
bugetului local concretizat într-un document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile
şi cheltuielile unităţilor administrativ teritoriale comunale.
Bugetul funcţional, conform propriei noastre cercetări, este rezultatul activităţilor care asigura
funcţionarea unităţilor administrativ teritoriale comunale, precum şi pachetul de servicii minime
necesare realizării funcţiilor pentru care aceasta a fost înfiinţată.
Dacă avem în vedere şi clasificaţia funcţională125 ce reglementează cadrul general de întocmire
şi execuţie a bugetului local, activităţile şi serviciile ce fac parte din bugetul funcţional, fără să aibă un
caracter limitativ sunt:
Ordin nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, Emitent:
Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 1.176 din 27 decembrie 2005
88
125


Autorităţi publice şi acţiuni externe care cuprind autorităţile executive şi legislative,
împreună cu obiectivele lor de realizat;

Alte servicii publice generale ce cuprind serviciile de asistenţă socială pentru
persoanele în vârstă, cu handicap;

Ordine publică, poliţie comunitară, protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor
(protecţie civilă nemilitară);

Învăţământ preşcolar şi primar, învăţământ secundar şi alte forme de învăţământ
nedefinibil prin nivel, învăţământ special, servicii auxiliare pentru educaţie (internate şi cantine);

Sănătate, servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi, alte cheltuieli în domeniul
sănătăţii;

Cultură, recreare şi religie ce cuprind servicii culturale, servicii recreative şi sportive,
servicii religioase;

Asigurări şi asistenţă socială ce cuprind creşele, ajutorul social, cantinele de ajutor
social;

Întreţinere, reparaţii şi funcţionare pe domeniile: locuinţe (fond existent al comunei),
iluminat public, salubritate, străzi, drumuri şi poduri.
În vederea întocmirii bugetului de funcţionare, ordonatorii principali de credite, pe baza
limitelor sumelor primite potrivit prevederilor de la Direcţia generală a finanţelor publice, elaborează şi
depun la aceasta, până la data de 1 iulie a fiecărui an, proiectele bugetelor funcţionale echilibrate şi
anexele la acestea pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani. În
operaţiunea de elaborare a bugetelor ordonatorii au în vedere principiile126 şi regulile bugetare.
Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene prin serviciile de buget şi contabilitate publică
centralizează aceste bugete pe ansamblul judeţului şi le transmit până la data de 15 iulie a fiecărui an
curent Ministerului Economiei şi Finanţelor.
În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii bugetului
de stat, Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite Direcţiilor generale ale finanţelor publice cotele şi
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin legea bugetului de stat.
Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, precum şi consiliile judeţene, în condiţiile
legii, repartizează pe unităţi administrativ teritoriale comunale, în termen de 5 zile de la comunicare,
cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în vederea definitivării proiectelor
bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite.
Pe baza veniturilor proprii şi a cotelor şi a sumelor primite, ordonatorii principali de credite, în
termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
definitivează proiectul bugetului local comunal care se publică în presa locală sau se afişează la sediul
unităţii administrativ teritoriale comunale. Menţionăm că locuitorii unităţilor administrativ teritoriale
comunale respective pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data
publicării sau afişării acestuia.
În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, proiectul bugetului funcţional,
însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus
aprobării consiliului local.
Consiliul local, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de
buget funcţional, se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului după ce acesta a fost
votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.
Proiectele de buget funcţional se aprobă de către consiliul local în termen de maximum 45 de
zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În cazul în care consiliul local nu aprobă proiectele bugetului local funcţional în termen de 45 de
zile, Direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, până la aprobarea acestora de către autorităţile
deliberative. În aceasta situaţie, din bugetul funcţional se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte
venituri încasate.
Ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită Direcţiilor generale ale finanţelor
publice bugetele locale aprobate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora. Direcţiile generale ale
finanţelor publice, în termen de 10 zile, întocmesc şi transmit Ministerului Economiei şi Finanţelor
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bugetele pe ansamblul fiecărui judeţ, grupate în cadrul fiecărui judeţ pe comune, oraşe, municipii şi
judeţ, pe structura clasificaţiei bugetare.
Prevederile legii finanţelor publice locale au în vedere şi posibilitatea neaprobării în termenul
legal a bugetului, în acest caz execuţia făcându-se în limita veniturilor încasate şi în proporţie de 1/12
din execuţia bugetară a cheltuielilor din anul anterior încheiat.
La nivelul comunităţilor locale, conform dispoziţiilor legale amintite anterior, există şi un buget
pentru componenta de dezvoltare a acestora şi care reuneşte în componenţa sa resurse financiare c exced
nevoile componentei funcţionale, dar mai ales resurse financiare repartizate prin Hotărâri de Guvern de
către Primul Ministru cu avizul miniştrilor de resort, din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia sa
şi care privesc obiective punctuale de interes local, cu interferenţă semnificativă în interesele naţionale,
sau din parteneriatele public-private, din donaţii şi sponsorizări cu destinaţie precisă.
Bugetul funcţional, ca noţiune, reprezentând planul financiar al componentei de
funcţionare, fiind asigurat în totalitate din veniturile proprii exclusive, ca să fie echilibrat doar pe
seama acestor venituri, trebuie ordonat pe categorii de cheltuieli care să se finanţeze exclusiv din
aceste surse proprii. Aşadar, propunerea noastră din acest demers ştiinţific iniţiat este de a
externaliza capitolul de cheltuieli „asigurări şi asistenţă socială” care cuprinde creşele, ajutorul
social şi cantinele de ajutor social. O posibilitate de a externaliza acest serviciu este în parteneriat
public privat cu un ONG şi cu sprijinul şi binecuvântarea BOR – ca biserică naţională.

2.5 Biserica Ortodoxă Română partener al comunităţii în dezvoltarea economică locală
Conform Statutului de organizare şi funcţionare al BOR, Biserica Ortodoxă Română127 este
reprezentată de comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici, monahi şi mireni, constituiţi canonic în
parohii şi mânăstiri din eparhiile Patriarhiei Române aflate în interiorul şi în afara graniţelor
României, care mărturisesc pe Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pe temeiul
Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii, şi participă la viaţa Bisericii prin aceleaşi Sfinte Taine, slujbe
liturgice şi rânduieli canonice.
Biserica Ortodoxă Română se administrează în mod autonom prin organisme proprii
reprezentative, constituite din clerici şi mireni, potrivit Sfintelor canoane, dispoziţiilor legale prevăzute
în Statut şi în Hotărârile Sinodale, precum şi altor dispoziţii ale autorităţii bisericeşti competente.
Biserica Ortodoxă Română este autonomă faţă de stat şi faţă de alte instituţii, deasemenea Biserica
Ortodoxă Română stabileşte relaţii de dialog şi cooperare cu statul şi cu diferite instituţii pentru
împlinirea misiunii sale pastorale, spiritual-culturale, educaţionale şi social-filantropice. Biserica
Ortodoxă Română este naţională şi majoritară, potrivit vechimii apostolice, tradiţiei, numărului de
credincioşi şi contribuţiei sale deosebite la viaţa şi cultura poporului român. Biserica Ortodoxă Română
poate fi considerată Biserica neamului românesc.
Parohia reprezentând comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici şi mireni, situată pe un anume
teritoriu şi subordonată centrului eparhial din punct de vedere canonic, juridic, administrativ şi
patrimonial, este persoană juridică de drept privat şi utilitate publică, cu drepturi şi obligaţii expres
prevăzute de dispoziţiile legale. Aceasta este condusă de un preot paroh numit de chiriarhul
(arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective.
Parohia, fiind persoană juridică are dreptul la două coduri de înregistrare fiscală, unul pentru
activitatea nonprofit (activitatea de bază) şi altul pentru activitatea economică. Înfiinţarea, organizarea,
schimbarea limitei teritoriale şi desfiinţarea de parohii este în atributul Consiliului eparhial, care are la
baza deciziilor sale, cerinţele misionare şi pastorale din teritoriu.
Credincioşii parohiei au următoarele drepturi: de a beneficia de asistenţă religioasă, de a alege şi
a fi aleşi în organismele parohiale, de a beneficia de ajutor filantropic, după posibilităţi; dar şi o serie de
îndatoriri: de a susţine, întări şi mărturisi credinţa Bisericii Ortodoxe; de a vieţui potrivit învăţăturii de
credinţă ortodoxă; de a participa la sfintele slujbe; de a se împărtăşi cu Sfintele Taine; de a împlini
faptele milei creştine; de a întreţine şi a ajuta Biserica şi pe slujitorii ei.
Statutul din 16 ianuarie 2008 pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Emitent: Guvernul, Publicat
în: M.O. nr. 50 din 22 ianuarie 2008, Data intrarii în vigoare : 22 ianuarie 2008
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Comunitatea credincioşilor care nu poate susţine cu mijloace proprii o parohie, prin hotărâre a
Permanenţei Consiliului eparhial, se poate alătura la o comunitate vecină, împreună cu care formează
parohia. În acest caz, comunitatea care se alătură poartă denumirea de filie, iar membrii săi au aceleaşi
drepturi şi îndatoriri faţă de parohie ca şi cei din comunitatea la care se alătură. Prin hotărâre a
Permanenţei Consiliului eparhial, parohiile cu posibilităţi economice ajută parohiile sărace şi cu număr
mic de credincioşi.
În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, ţinând cont de condiţiile misionar-pastorale şi de
numărul de credincioşi, de posibilităţile materiale, ca şi de situarea lor în mediul urban şi rural, parohiile
sunt de 3 categorii, pe baza unor criterii stabilite de consiliile eparhiale (gradul 1, 2, 3 urban, gradul 1, 2,
3 rural).
Parohiile sunt conduse de către un preot care poartă denumirea de preot paroh, cu atribuţii de
organizare, gestionare, administrare şi valorificare a bunurilor proprietatea parohiei şi de preoţi slujitori
care au atribuţii de executare a serviciilor cu caracter religios. Fie că este singur la o parohie, fie că are
în colectivul său mai mulţi preoţi, preotul paroh este direct răspunzător de activitatea desfăşurată în
parohie şi în filiile arondate, răspunzând pe cale ierarhică (protopop, consiliul eparhial, adunare
eparhială, episcop, mitropolit), dar şi în faţa consiliului parohial, organism colectiv, care prin atribuţiile
sale are în primul rând sarcina de a asigura condiţiile tehnico-funcţionale ale lăcaşului de cult şi ale
instituţiilor aparţinătoare de acesta.
Dacă se doreşte să se facă o analogie între planul financiar al unei comunităţi locale (bugetul) şi
planul financiar al unei parohii, se pot spune următoarele:

Ambele bugete se prezintă sub forma unei balanţe în care se evidenţiază, pe de o parte
resursele financiare, iar pe de altă parte destinaţiile acestora, fiecare cu specificul de activitate pe care-l
organizează, desfăşoară, gestionează şi raportează la un anumit termen.

Dacă la capitolul venituri la comunităţile locale veniturile proprii sunt reprezentate de
impozitele şi taxele locale, denumite venituri proprii, la parohii, veniturile sunt reprezentate de
contribuţiile credincioşilor pentru susţinerea parohiei – cultului.

Celelalte venituri fie de completare, fie de echilibrare la comunităţile locale sunt
provenite din repartizarea din bugetul de stat a unor părţi din veniturile aferente acestuia, în timp ce la
parohii, repartizarea din fondul misionar, sau din fondul de într-ajutorare reprezintă sume modice sau
chiar inexistente pentru anumite parohii bogate, excepţie făcând subvenţiile din bugetul statului pentru
salarizarea clerului şi a personalului neclerical de la nivelul parohiilor, procentele aferente acestora
variind între 50% şi 80% în funcţie de puterea financiară a parohiei.

Veniturile de capital ale comunităţilor locale provin din valorificarea imobilizărilor din
patrimoniul propriu al acestora şi din amortizarea imobilizărilor ce vizează utilizarea acestor
imobilizări în activităţi economice, la parohii, aceste venituri provin din rentele viagere primite, din
închirierea, concesionarea, arendarea terenurilor agricole, viilor şi livezilor, activităţi cu caracter
economic deţinute sau organizate în cadrul parohiei.

Principiile programării bugetare, cum ar fi principiul universalităţii, principiul realităţii,
principiul anualităţii, principiul unicităţii şi principiul publicităţii sunt respectate cu specificul fiecăruia
atât de către comunităţile locale cât şi de parohii, excepţie făcând principiul echilibrului, care în cadrul
comunităţilor locale, deşi prevăzut în legislaţia financiară, la ora actuală este suspendat (comunităţile
locale fiind obligate să prezinte pentru fiecare exerciţiu bugetar un buget echilibrat), în timp ce, pentru
parohii, acest principiu este obligatoriu, veniturile trebuie să acopere în totalitate cheltuielile aferente
exerciţiul bugetar respectiv.

Responsabilul – ordonatorul de credite – este primarul comunităţii locale ca organ
executiv al consiliului local (legislativ), iar în cadrul parohiei ordonatorul este reprezentat de preotul
paroh, de asemenea organul executiv al Consiliului parohial (legislativ).
Apreciem că este oportun să prezentăm, aşa cum am făcut la comunităţile locale şi principalele
venituri pe care le realizează o parohie din cadrul BOR. Acestea sunt:

Contribuţia credincioşilor pentru susţinerea cultului creştin ortodox,

Sumele rezultate din activităţi de colportaj,

Contribuţii speciale,

Venituri din activităţi de cedare a folosinţei bunurilor,

Din diverse servicii în cimitire,

Din fondul misionar şi într-ajutorare,
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Din subvenţii de la stat.

Aceste resurse ale parohiilor de foarte multe ori sunt insuficiente şi din acest motiv şi activitatea
socială poate fi organizată într-un parteneriat cu administraţia publică locală, comunitatea locală fiind
chemată să participe cu partea concret materială, biserica – parohia, prin parohul său – fiind chemată să
completeze activitatea cu misiunea filantropică.
Cu toată precaritatea resurselor financiare pe care o înregistrează la ora actuală majoritatea
covârşitoare a parohiilor BOR, prezentăm în continuare activităţile cu caracter social-filantropic iniţiate
şi derulate de aceasta pe tot cuprinsul Patriarhiei.
În ceea ce priveşte modalitatea de implementare a programelor şi în anul 2010, s-a pus accent
din partea BOR pe parteneriate, numeroase programe fiind derulate în colaborare cu serviciile publice
specializate (Direcţiile de asistenţă socială şi pentru protecţia drepturilor copilului, Direcţiile pentru
persoane cu handicap, Primării, Inspectoratele teritoriale şcolare, Agenţiile de reconversie şi recalificare
profesională, Direcţiile sanitare judeţene, Direcţiile judeţene pentru tineret şi sport şi alte organisme
administrative deconcentrate) sau cu organizaţii nonprofit din ţară şi străinătate.
În cursul perioadei 2008 - 2011, majoritatea programelor social-filantropice dezvoltate de BOR
s-au desfăşurat la nivel comunitar, pentru a sprijini persoanele în dificultate să depăşească situaţia de
criză şi să se reintegreze în societate. Astfel, s-a realizat o asistenţă de tip preventiv, personalizată,
dublată de suport afectiv.
Obiectivele programelor sociale iniţiate şi derulate în cadrul BOR au fost următoarele:
 organizarea şi dezvoltarea de servicii de asistenţă socială, în special la nivelul parohiei, pentru
categorii de persoane aflate în situaţii de risc social;
 asistenţă socială şi medicală primară şi specializată, oferită persoanelor aflate în aşezămintele
sociale ale Bisericii şi în instituţiile de ocrotire ale statului;
 prevenirea instituţionalizării copilului şi a persoanelor vârstnice singure;
 asistenţă acordată victimelor calamităţilor naturale;
 specializarea şi acreditarea serviciilor acordate;
 înfiinţarea de noi instituţii de asistenţă socială ca alternative la instituţiile clasice de tip rezidenţial
ale statului.











Dintre cele mai reprezentative programe sociale menţionăm:
Programele: „Abstinenţa”, „Burse pentru săraci” şi Serviciu comunitar pentru copil, familie,
bătrâni – 65 de familii şi 30 beneficiari individuali ajutaţi cu alimente, consiliere, educaţie
religioasă ale Arhiepiscopiei Bucureştilor;
Programele: „Alături de copiii instituţionalizaţi”, „Ochelari pentru fiecare”, „Şi ei sunt ai noştri”
(pentru persoane cu dificultăţi de deplasare), „Bătrâneţe fericită” (pentru 30 bătrâni), „Prevenirea
traficului de fiinţe umane”, Programul anti-alcool şi Programul anti-avort (în colaborare cu
AidRom şi Solidaritate şi Speranţă) ale Arhiepiscopiei Iaşilor;
Programele „Masa pe roţi”, „Pâinea la sfârşit de săptămână”, „Sănătate pentru sate” (destinat
persoanelor nevoiaşe din mediul rural) şi programul anti-avort si abandon „Ştafeta vieţii”
desfăşurate de Arhiepiscopia Sibiului;
Programele: „În braţele mamei” (în colaborare cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului din Dolj şi Gorj), „Îngrijeşte-te de sănătatea ta” (consultaţii şi medicamente
gratuite) şi programul de asistenţă religioasă şi socială pentru persoane cu deficienţe de auz
derulate de Arhiepiscopia Craiovei;
Programul „30% din cutia milei” din parohiile din Protopopiatul Cluj II al Arhiepiscopiei
Clujului;
Centru comunitar „Speranţă în viitor” pentru persoane infectate cu HIV al Arhiepiscopiei
Timişoarei;
Programul „Sănătate şi credinţă” pentru persoane seropozitive al Arhiepiscopiei Tomisului;
Programele: „Genius” (pentru sprijinirea a 28 copii talentaţi din familii sărace) şi „Aripi spre
Viaţă” (pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă pentru copii din zonele miniere Baia
de Arieş), centru social de urgenţă pentru persoane fără adăpost aflate în situaţii de criză şi
servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din Blaj, Vama Seacă, Târgu Mureş şi
Baia de Arieş ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei;
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 Serviciile socio-medicale pentru persoane din Lacu-Sărat, Brăila, Galaţi şi Iveşti, şi programele
destinate sprijinirii victimelor inundaţiilor ale Episcopiei Dunării de Jos;
 Programul „Comunitate, comuniune şi competenţă” (adresat tinerilor din Sintea Mare) al
Episcopiei Aradului;
 Centrul de igienă pentru mamă şi copil al Episcopiei Caransebeşului;
 Programele „Biserica şi spitalul – sănătatea sufletească şi trupească” şi „Mobilier şi rechizite
pentru şcolile şi copiii din mediul rural” ale Episcopiei Huşilor;
 Programul „Cu Iisus în temniţă” pentru 1500 deţinuţi din penitenciarele Bacău şi Târgu Ocna al
Episcopiei Romanului;
 Programul „Alternativă la lumea străzii”, Serviciile sociale pentru copiii din comunităţile izolate
din Bărăgan şi Atelierele de instruire pentru preoţi şi profesori de religie pe tema dezvoltării
comunitare, scrierea de proiecte şi ocupaţia de formator ale Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor;
 Programele „Solidaritatea creştină” (pentru persoane nevoiaşe) şi „Iubire creştină” (pentru
deţinuţii din Penitenciarul Ciuc) ale Episcopiei Covasnei şi Harghitei;
Beneficiarii programelor iniţiate au fost:
a) Copii aflaţi în dificultate:
 copii din familii cu risc social care nu pot asigura condiţii corespunzătoare dezvoltării armonioase
fizice şi psihice a copiilor (exemplu: familii monoparentale, familii cu venituri reduse, cu părinţi
cu handicap sau bolnavi, familii în care se înregistrează violenţă şi alcoolism);
 copii orfani sau abandonaţi de părinţi în instituţiile de protecţie ale statului;
 copii care au înregistrat abandon şcolar şi vagabondaj;
 copii proveniţi din familii care nu pot asigura susţinerea financiară pe perioada studiilor;
 copii proveniţi din familii ale căror familii au avut de suferit de pe urma inundaţiilor;
 copii delincvenţi care execută o pedeapsă privativă de libertate;
 copii bolnavi, copii infectaţi cu HIV sau seropozitivi şi copii cu handicap;
 copii romi.
b. Persoane vârstnice lipsite de venituri, fără susţinători legali, bolnave sau greu deplasabile care nu
se pot întreţine singuri sau care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor;
c. Familii sărace care, din cauza resurselor financiare şi materiale reduse, nu pot asigura o îngrijire şi
educaţie corespunzătoare copiilor, nu au acces la servicii de asistenţă medicală şi nu sunt cuprinse în
sistemul de protecţie socială al statului. În anul 2008, cea mai mare parte a familiilor asistate a provenit
din zonele calamitate de inundaţiile şi revărsările succesive ale apelor.
Serviciile sociale oferite de către Biserică au fost adaptate la caracteristicile şi nevoile specifice
fiecărei categorii de persoane, în funcţie de mediul de provenienţă al acestora: instituţii de protecţie ale
statului, aşezămintele sociale bisericeşti sau în propriul domiciliu.
Pentru acordarea acestor servicii s-au efectuat un număr de 23.176 anchete sociale, prezentate
în tabelul 2.1
Categorie beneficiar

Copii

Nr.
anchete

Anchete făcute de
asistenţii de la Centrul
eparhial

Anchete făcute
de asistenţii de
la protoierii

Anchete făcute
de asistenţii de
la parohii

6.036

2.148

1.278

2.386

11.146

2.959

4.614

4.262

Persoane
singure/bătrâni

5.994

1.891

1.554

2.395

TOTAL:

23.176

Familii

Tabelul 2.1 Anchetele sociale desfăşurate la nivelul Patriarhiei Ortodoxe Române
Sursa: http://www.patriarhia.ro/ro/opera_social_filantropica/proiecte.html
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Considerăm faptul că anchetele sociale ale BOR nu se corelează cu anchetele sociale ale
autorităţilor locale desfăşurate de acestea în cuprinsul unităţilor administrativ teritoriale, iar
discutând în termeni economici – „materia inventariată” fiind aceeaşi – apare încă o dată
necesară strânsa colaborare între cele două instituţii pentru realizarea obiectivelor comune, chiar
dacă complexitatea muncii referitoare la educaţia socială ar reveni doar BOR.
Serviciile acordate copiilor prin aşezăminte de protecţie socială înfiinţate şi administrate în
cadrul structurilor bisericeşti au constat în:
 întreţinere şi îngrijire zilnică (cazare, masă, îmbrăcăminte) pentru un număr de 1.066 de copii
orfani sau abandonaţi din casele de tip familial, orfelinate şi centre de zi;
 întreţinere şi îngrijire temporară pentru 1.168 de copii, prin centrele sociale pentru copiii străzii şi
centrele de tranzit ;
 ajutoare materiale şi financiare pentru 16.131 copii;
 consultaţii medicale gratuite şi medicamente au fost oferite la 3.829 copii, prin cabinetele
medicale şi farmaciile sociale ;
 activităţi recreative (tabere, pelerinaje, excursii, ateliere de pictură) pentru 3.190 copii;
 consiliere socială şi spirituală acordată unui număr de 4.392 copii, în vederea reintegrării şcolare
şi sociale.







Serviciile acordate copiilor din familii cu risc social ridicat au constat în:
ajutoare materiale şi financiare pentru 41.633 de copii;
masă caldă zilnic la cantina socială 4.025 de copii;
consultaţii medicale şi medicamente gratuite pentru 7.770 de copii, prin cabinetele medicale
sociale meditaţii gratuite la principalele obiecte de studiu, oferite de profesori voluntari dintre
credincioşii diferitelor parohii, la un număr de 1.919 de copii;
întreţinere şi îngrijire temporară pentru 1.324 copii;
consiliere spirituală, precum şi consiliere socială în vederea reintegrării sociale, acordate unui
număr de 26.285 copii cu dificultăţi de adaptare şi tulburări de comportament;
activităţi recreative (tabere sociale, excursii, pelerinaje) pentru 3.156 de copii.

Serviciile acordate copiilor din instituţiile de protecţie socială ale statului au constat în:
 ajutoare materiale şi financiare pentru 25.771 de copii;
 masă la cantina socială pentru 1.651 de copii;
 consultaţii medicale gratuite prin cabinetele medicale sociale ale bisericii pentru 2.226 de copii;
 meditaţii gratuite la principalele obiecte de studiu, de la profesori voluntari din parohii pentru
2.074 de copii;
 consiliere spirituală pentru 5.939 copii cu tulburări afective şi de comportament;
 activităţi recreative (tabere sociale, excursii, pelerinaje) de care au beneficiat 1.695 copii;
 alte servicii pentru 1.235 copii.
Serviciile acordate persoanelor vârstnice prin aşezămintele de protecţie socială înfiinţate şi
administrate în cadrul structurilor bisericeşti au constat în:
 întreţinere şi îngrijire zilnică pentru un număr de 1.141 de vârstnici, din căminele de bătrâni
înfiinţate în diferite parohii şi mănăstiri;
 întreţinere şi îngrijire temporară pentru 755 bătrâni, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de
noapte;
 consultaţii medicale gratuite şi medicamente au fost oferite la 4.633 de bătrâni, prin cabinetele
medicale şi farmaciile sociale ;
 consiliere spirituală pentru 2.412 persoane.
Serviciile acordate persoanelor vârstnice din instituţii de protecţie socială ale statului:
 ajutoare materiale oferite la 12.421 de bătrâni;
 consultaţii medicale gratuite acordate la 1.193 de persoane vârstnice;
 consiliere spirituală şi socială acordată la 7.677 bătrâni.
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Serviciile acordate bătrânilor care locuiesc singuri au constat în:
ajutoare materiale şi financiare acordate unui număr de 47.204 de vârstnici;
zilnic servesc o masă caldă la cantinele sociale parohiale 8.059 de bătrâni;
hrana zilnică la domiciliu pentru 4.768 de bătrâni nedeplasabili;
ajutor la domiciliu în realizarea activităţilor casnico – menajere oferit la 2.094 de persoane
vârstnice;
consultaţii medicale şi medicamente gratuite acordate la 12.254 de bătrâni;
consiliere socială şi juridică în scopul informării şi îndrumării pentru obţinerea ajutoarelor şi
facilităţilor din partea instituţiilor specializate ale statului în conformitate cu legislaţia actuală,
întocmindu-se actele necesare obţinerii ajutorului social, anumitor compensaţii sau chiar pensiei
de invaliditate acordat la 27.383 de persoane vârstnice.
Servicii acordate familiilor sărace sunt prezentate sintetic în tabelul 2.2.
Tipul de servicii sociale acordate

Nr. familiilor care au beneficiat

ajutoare materiale

41.844

ajutoare financiare

12.248

consiliere spirituală şi socială

26.039

consultaţii medicale şi medicamente gratuite

21.266

masă la cantina socială

4.279

hrană la domiciliu

7.213

Alte tipuri de ajutor

2.589

TOTAL

115.478

Tabelul 2.2 Tipurile de servicii sociale acordate de BOR şi beneficiarii acestora
Sursa: http://www.patriarhia.ro/ro/opera_social_filantropica/proiecte.html

Serviciile acordate altor categorii de beneficiari (persoane cu dizabilităţi, consumatori de droguri
sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului, nevăzători, surdomuţi, delincvenţi, prostituate, etc.) sunt evidenţiate :
Tipul
de Nr. persoane care au beneficiat de aceste servicii
servicii sociale
Pers. cu Toxicomani HIV- Victime nevăzători
acordate
dizabilităţi si alcoolici
SIDA trafic

Surdo- delicvenţi
muţi

ajutoare
materiale

2.981

130

502

47

605

808

2.453

ajutoare
financiare

1.390

63

148

35

292

283

408

consiliere

3.502

486

506

128

512

980

971

consultaţii
medicale

490

55

118

76

85

268

145

95

Tipul
de Nr. persoane care au beneficiat de aceste servicii
servicii sociale
Pers. cu Toxicomani HIV- Victime nevăzători
acordate
dizabilităţi si alcoolici
SIDA trafic

Surdo- delicvenţi
muţi

gratuite
medicamente
gratuite

498

109

105

82

117

85

268

masă la cantina
socială

656

53

43

76

76

69

315

ajutor
domiciliu

la

419

32

251

28

98

86

220

hrană
domiciliu

la

218

35

10

15

47

28

30

Alte servicii

258

30

10

25

60

3.050

4

TOTAL :

10.412

993

1.693

512

1.892

5.657

4.814

TOTAL BENEFICIARI: 25.973
Tabelul 2.3 Tipurile de servicii sociale acordate de BOR pe ctegorii de beneficiari
Sursa: http://www.patriarhia.ro/ro/opera_social_filantropica/proiecte.html

În concluzie, de serviciile sociale oferite de Biserica Ortodoxă Română, prin aşezămintele
de protecţie socială sau prin programele social-filantropice, au beneficiat:
 160.572 de copii din aşezămintele sociale ale bisericii, ale statului, dar mai ales din familii sărace
sau victime ale inundaţiilor;
 25.973 persoane cu dizabilităţi, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane
infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului, nevăzători, surdo-muţi, delincvenţi, prostituate,
etc.
 131.994 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială înfiinţate şi administrate în
cadrul structurilor bisericeşti, aşezăminte ale statului, bătrâni singuri sau în familii;
 116.450 familii sărace, fără adăpost sau victime ale inundaţiilor.
Consecvent principiului că cele două instituţii ale statului român – Guvernul şi Biserica – nu pot
acţiona în mod singular, ci într-o armonie creştină, conducerile celor două instituţii, de comun acord au
procedat la încheierea unui protocol de cooperare în domeniul incluziunii sociale128, care printre alte
clauze prevede următoarele:
 protocolul se încheie în scopul reglementării acţiunilor de cooperare în domeniul incluziunii
sociale între părţile semnatare.
 părţile convin să coopereze în vederea:
- întăririi mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România;
- promovării dialogului social pentru îmbunătăţirea cadrului normativ şi instituţional din
domeniul incluziunii sociale;

Protocol de Cooperare în domeniul incluziunii sociale - În vederea reglementării acţiunilor de cooperare dintre Guvernul
României şi Patriarhia Română, Semnat în data de 2 octombrie 2007, în Bucureşti, la Palatul Victoria.
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- definirii priorităţilor cheie ce vor sta la baza elaborării de programe şi proiecte comune în
domeniul incluziunii sociale, în vederea găsirii de răspunsuri la nevoile sociale ale persoanelor aflate în
dificultate;
- stabilirii premiselor de colaborare, de schimb de informaţii şi asistenţă.
În demersul aducerii la îndeplinire a celor statuate în cadrul înţelegerii scrise, fiecărei părţi
revenindu-i următoarele obligaţii:
1. Guvernul se obligă ca, prin toate instituţiile publice aflate sub autoritatea sa:
a) să solicite puncte de vedere şi să implice reprezentanţii celeilalte părţi semnatare în procesul
de consultare privind proiectele de acte normative;
b) să implice membrii celeilalte părţi semnatare în grupuri de lucru, seminarii, şi alte reuniuni
care au drept obiectiv dezbaterea şi definirea priorităţilor din domeniul incluziunii sociale;
c) să faciliteze participarea reprezentanţilor partenerului la lucrările Comisiei Naţionale privind
Incluziunea Socială, la lucrările Comisiilor teritoriale privind Incluziunea Socială, precum şi la alte
structuri consultative în domeniul social ce implică participarea societăţii civile;
d) să coopereze cu partenerul în vederea iniţierii de proiecte şi programe comune pentru
susţinerea şi dezvoltarea sistemului naţional de servicii sociale;
e) să informeze cealaltă parte semnatară (structurile bisericeşti recunoscute ca furnizori de
servicii sociale) cu privire la oportunităţile de finanţare puse la dispoziţie de ministerul de resort în
vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale;
f) să asigure condiţii optime în centrele furnizorilor publici de servicii sociale pentru
desfăşurarea asistenţei spirituale a persoanelor beneficiare, inclusiv prin asigurarea unor spaţii proprii în
acest sens, sub condiţia respectării drepturilor fundamentale şi în primul rând a libertăţii religiei;
g) să sprijine demersurile Patriarhiei Române pentru valorificarea potenţialului specific al
absolvenţilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Secţia Teologie Socială;
h) să coopereze în domeniul incluziunii sociale şi cu organizaţiile neguvernamentale
funcţionează în cadrul şi cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române.
2. Patriarhia Română se obligă:
a) să desemneze reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române care să participe la activitatea de
elaborare a proiectelor de acte normative şi a programelor privind domeniul incluziunii sociale;
b) să desemneze reprezentanţi în structurile consultative din domeniul social care implică
participarea societăţii civile;
c) să coopereze cu partenerul în scopul furnizării de servicii sociale în beneficiul persoanelor,
familiilor şi comunităţilor aflate în situaţii de dificultate;
d) să identifice, prin intermediul preoţilor şi al personalului implicat în sistemul de asistenţă
socială al Bisericii Ortodoxe Române, şi să comunice partenerului situaţii şi informaţii privind
persoanele aflate în nevoie, precum şi informaţii asupra persoanelor aflate în evidenţele proprii,
potenţiale beneficiare de servicii sociale, prestaţii sociale, în vederea facilitării accesului la asistenţă,
contribuind astfel la definirea de către partener a unor strategii sectoriale în domeniul incluziunii
sociale;
e) să ofere consiliere spirituală, cu personal specializat, beneficiarilor de servicii sociale
organizate de furnizori publici şi privaţi;
f) să asigure implicarea resurselor umane şi, totodată, a structurilor specializate din domeniul
asistenţei sociale în programe pentru dezvoltarea infrastructurii sociale şi a serviciilor sociale;
g) să coopereze la implementarea programelor sociale de interes naţional;
h) să faciliteze diseminarea informaţiilor specifice activităţii de incluziune socială pe care o
derulează; să faciliteze diseminarea modelelor de bună practică;
i) să ofere informaţii privind organizaţiile neguvernamentale din domeniul asistenţei sociale,
care funcţionează în cadrul şi cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române.
Protocolul constituie un document cadru de cooperare între părţi în vederea realizării
obiectivelor comune propuse putând fi completat sau modificat prin acte adiţionale semnate de părţi la
iniţiativa oricăreia dintre acestea. Părţile semnatare au demnat câte un reprezentant permanent care să
asigure coordonarea acţiunilor de cooperare dintre acestea.
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Cap. 3
MANAGEMENTUL, FINANŢAREA ŞI GESTIUNEA PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL – ORGANIZAŢII NONPROFIT
Demersul ştiinţific iniţiat privind acest capitol a avut ca scop punerea în evidenţă a faptului că
persoanele juridice fără scop patrimonial pot fi organizate în cadrul unei comunităţi şi reprezintă un
pion foarte important în dezvoltarea unei activităţi de „asistenţă socială” care cuprinde creşele,
ajutorul social şi cantinele de ajutor social atât de necesare în comunitatea respectivă.
Unităţile administrativ teritoriale pot să se asocieze rezultând o asociere de comune, dezvoltând
în paralel parteneriatul public cu persoane juridice fără scop patrimonial, în vederea susţinerii
activităţii de asistenţă socială, crearea unor noi locuri de muncă, salvarea specificului local – acolo unde
acesta există.
În acest sens, apare cu necesitate întocmirea unui buget corespunzător în cadrul
componentei de funcţionare în care se identifică sursele posibile de utilizat, precum şi destinaţiile
acestora sub forma acţiunilor pe care unitatea adminstrativ teritorială înţelege să le deruleze în
comun cu organizaţia nonprofit. Generarea unui asemnea buget poate permite o organizare,
iniţiere şi gestionare a serviciilor locale prin prisma principiului cost – eficacitate.
Pornind de la premisa potrivit căreia, activitatea de asistenţă socială din cadrul unei comunităţi
locale, trebuie să nu greveze în mod negativ bugetul de dezvoltare a comunităţii locale – adică să nu
consume excesiv resursele destinate a finanţa bugetul funcţional – înseamnă că aceasta va trebui
coordonată spre a-şi găsi eficienţa şi din punct de vedere financiar.
Pentru faptul că ONP va prelua129 activitatea de asistenţă socială din cadrul sistemului executiv
al unităţii administrativ teritoriale, această organizaţie va trebui să cunoască întocmai calendarul
bugetar, principiile şi metodele de execuţie a bugetului local.
Persoanele juridice fără scop patrimonial – oraganizaţii nonprofit şi care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat, după caz, de
la bugetele locale, care vor fi utilizate în exclusivitate pentru serviciile de asistenţă socială acordate
persoanelor care au dreptul să beneficieze de acestea.
Având această posibiliate, apreciem că este necesară o colaborare foarte strânsă între
unităţile administrativ teritoriale pe de o parte şi organizaţiile nonprofit pe de altă parte, astfel
încât să se asigure finalitatea vizată de către organizatori şi asigurarea unor servicii
corespunzătoare din punct de vedere social.

3.1 Managementul persoanelor juridice fără scop patrimonial
În cadrul acestui capitol vom pune accent pe diferenţa/asemănarea care există între
managementul general modern şi managementul organizaţiilor nonprofit, precum şi prezentarea
principalelor tipuri de activităţi manageriale derulate în cadrul ONP-urilor.
Prin acest demers s-a urmărit înţelegerea aspectelor practice privind funcţionarea/conducerea
organizaţiilor nonprofit. Acest lucru este atins prin efectuarea unei analize atente asupra mediului în
care funcţionează organizaţiile nonprofit, dar şi prin analiza principalelor tipuri de activităţi desfăşurate
de acestea.
În Dicţionarul Explicativ130 al limbii române, managementul are următoarea definiţie: „1.
Activitatea şi arta de a conduce. 2. Ansamblul activităţilor de organizare, de conducere şi de gestiune a
întreprinderilor. 3. Ştiinţa şi tehnica organizării şi conducerii unei întreprinderi.”
LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, Emitent: Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 29 din 27
ianuarie 1998
130
http://dexonline.ro/search.php?cuv=management
129
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Deşi în definiţie se vorbeşte de întreprindere, putem extinde această definiţie la orice domeniu
de activitate, ceea ce înseamnă că în orice sector de activitate sunt manageri.
Managementul financiar, ca parte din managementul general, se ocupă de deciziile financiare, de
utilizarea resurselor financiare şi de „sănătatea financiară” a organizaţiei sau instituţiei respective;
însemnând prin aceasta stabilitate, dar şi posibilităţi de creştere şi evoluţie, de obţinere a performanţei
organizaţiei şi de îmbunătăţire continuă a acesteia, din punct de vedere al relaţiilor ce se stabilesc în
cadrul unui ONP. Managementul financiar are rolul de a face legătura, de a produce instrumentele de
comunicare formală financiar-contabilă şi de a pregăti deciziile, de a asigura comunicarea specifică şi
corelarea instituţională dintre managementul general, deciziile strategiei ONP şi contabilitatea
acestuia, a primăriei şi a celorlalte instituţii cu rol în finanţarea asistenţei sociale. Managerul, pe
baza informaţiilor financiar-contabile prelucrate corespunzător nevoilor proprii, poate să evalueze şi să
administreze eficient resursele de care dispune ONP (resurse financiare, materiale şi umane) în vederea
realizării obiectivelor şi strategiilor stabilite pentru consolidarea şi dezvoltarea activităţii sale.
Din punct de vedere al organizării financiare a unui ONP, obiectivele managerului, ca director
şi manager de buget, ar trebui să fie următoarele:
1. Cunoaşterea principalelor acte normative privind elaborarea, aprobarea, execuţia şi raportarea
bugetului de venituri şi cheltuieli
2. Cunoaşterea modului de finanţare a unităţilor de asistenţă socială şi a unităţilor administrativ
teritoriale
3. Elaborarea unui buget de venituri şi cheltuieli
4. Proiectarea şi conducerea activităţilor aducătoare de venituri
Pentru ca un manager să-şi îndeplinească misiunea, şi anume, aceea de a obţine succesul
organizaţiei pe care o conduce, trebuie să fie capabil să pună diagnostice corecte, să fie în stare să
acorde atenţie semnalelor, chiar slabe, care îl anunţă că lucrurile nu merg aşa cum trebuie, şi trebuie să
ştie cum să intervină pentru modificări în sensul dorit. Pentru aceasta, teoria şi practica economică, şi, în
general, a conducerii, au conturat câteva domenii, care la rândul lor au produs instrumente puternice în
sprijinul managerilor, dintre care amintim: analiza economico-financiară, contabilitatea, teoria
comportamentului economic, fiecare cu multe subdiviziuni, specializări şi variante. Noi vom aborda
doar strictul necesar din toate acestea, ceea ce ne va ajuta să conducem, din punct de vedere
financiar, activitatea de asistenţă socială a comunităţii locale, în parteneriat cu organizaţie
nonprofit.
Din cele prezentate apreciem că noţiunea de management financiar este una complexă şi că
are mai multe trimiteri: către procese, efecte şi anumite stări instituţionale sau a reţelelor de
instituţii, iar o stare este caracteristică unui sistem. Literatura de specialitate identifică trei
definiţii ale managementului care se completează una pe alta. Identificăm astfel o definiţie
procesuală, o definiţie centrată pe efecte şi o definiţie sistemică.
Definiţia procesuală defineşte managementul financiar ca reprezentând parcurgerea etapelor de
proiectare a bugetului de venituri şi cheltuieli, de construire a bugetului, de planificare a activităţilor de
asistenţă socială cu nominalizarea resurselor folosite, de utilizare a informaţiilor de audit, control intern
şi inspecţie socială pentru revizuirea bugetului şi aplicarea măsurilor corective.
Definiţia centrată pe efecte defineşte managementul financiar ca reprezentând utilizarea
economică, eficientă şi eficace a resurselor de care dispune ONP, pentru realizarea obiectivelor sociale.
Definiţia sistemică defineşte managementul financiar ca reprezentând realizarea controlului optimal al
intrărilor, ieşirilor şi a parametrilor interni pentru maximizarea efectelor sociale şi a valorii produselor
sociale furnizate de ONP.
3.1.1 Managementul general modern
Managementul general, aşa cum acesta a fost definit la începutul secolului XX de către părintele
acestuia Henri Fayol (1916), reprezintă un sistem raţional, armonios conturat astfel încât activităţile, fie
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ele tehnice, comerciale, financiare, contabile sau legate de securitate, să fie conduse pe baza unor
principii elementare ale conducătorului.131
Principiile enunţate de Fayol sunt în numar de 14 şi acestea vizează:
1. Diviziunea muncii. Specializarea angajaţilor (muncitori şi membri ai conducerii), în vederea
creşterii eficienţei şi îmbunătăţirii rezultatelor.
2. Autoritate şi responsabilitate. Dreptul de a da ordine şi puterea de a pretinde supunerea.
3. Disciplină. Gradul în care angajaţii sunt supuşi, îşi dau silinţa, îşi consumă energia şi modul
în care se comportă sunt influenţate de cei care îi conduc.
4. Unitatea decizională. Nici o persoană nu trebuie să aibă mai mult de un şef.
5. Unitatea direcţiei. O organizaţie trebuie să aibă un singur plan de atingere a obiectivelor
(dezvoltarea principiului unităţii decizionale).
6. Subordonarea intereselor individuale interesului general. Preocuparea faţă de organizaţie
este mai importantă decât preocupările individuale.
7. Plata. Asigurarea compensaţiilor corecte şi satisfăcătoare pentru toţi, recompensarea
competenţei.
8. Centralizare. Consolidarea funcţiilor manageriale în acord cu circumstanţele din mediul
înconjurător al organizaţiei.
9. Ierarhie. Liniile de autoritate trebuie să fie clar definite dinspre vârf către baza organizaţiei.
10. Ordine. Oamenii şi materialele trebuie să se afle în locul potrivit la momentul potrivit, iar
oamenii trebuie să ocupe postul care li se potriveşte cel mai bine.
11. Echitate. Loialitatea angajaţilor trebuie să fie încurajată prin tratamentul just, corect şi prin
bunătate.
12. Stabilitate. Părăsirea organizaţiei de către un număr mare de angajaţi este deopotrivă cauza
şi efectul ineficienţei; organizaţiile bune sunt cele care au conduceri stabile.
13. Iniţiativă. Necesitatea creării unui plan şi asigurării succesului acestuia şi oferirea
oportunităţii subordonaţilor de a-l realiza.
14. Esprit de corps. Comunicarea orală trebuie folosită pentru a asigura coeziunea echipelor.
Principiile lui Fayol au fost, în mod evident, utile în mediul industrial al momentului respectiv.
În prezent, în ciuda faptului că unele dintre ele îşi dovedesc încă aplicabilitatea, multe par depăşite.
Cercetări mai recente au demonstrat că managementul reprezintă mai mult decât procesul raţional de
urmare pas cu pas a unor principii, aşa cum îl descriau teoreticienii lui de început. Dr. Rensis Likert,
fost director al Centrului de Supraveghere a Cercetărilor de la Universitatea din Michigan, a analizat
timp de douăzeci şi cinci de ani principiile managementului şi le-a sintetizat într-unul singur, pe care l-a
numit principiul relaţiilor de sprijin şi anume:
„Conducerea şi alte procese organizaţionale trebuie să fie capabile să asigure probabilitatea
maximă ca, în toate interacţiunile şi relaţiile din cadrul organizaţiei, fiecare membru, în lumina
trecutului, valorilor, dorinţelor şi aşteptărilor sale, să considere experienţa ca fiind suportivă şi că
aceasta îi va dezvolta şi menţine sentimentul valorii şi importanţei propriei persoane.”132(R. Likert)
Managementul ca ştiinţă a fost mai puternic definit în Statele Unite de către Frederick Taylor,
cunoscut ca părinte al managementului ştiinţific. Taylor a subliniat nevoia observării pe cale empirică
(examinarea unor fenomene reale), a analizării şi experimentării şi considera că managerului îi revine
rolul de a descoperi cea mai bună modalitate de desfăşurare a muncii sub îndrumarea sa.
Abordarea lui Taylor a fost aceea de a analiza fiecare post în vederea identificării elementelor
sau mişcărilor distincte care alcătuiesc munca fizică. Următoarea sarcină era aceea de a observa modul
Cornescu V., Marinescu P., Curteanu D., Toma S., - Management de la teorie la practică, Editura Universităţii,
Bucureşti, 2004
132
http://ebooks.unibuc.ro/stiinteADM/cornescu/cap1.htm#101
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în care aceste elemente puteau fi reproiectate sau modificate, în aşa fel încât să fie definită cea mai bună
sau mai rapidă metodă de a munci. La baza acestor cercetări stătea accentul pus pe eficienţă.
Taylor nu a înţeles în întregime nevoile umane de interacţiune socială, respect de sine şi
împlinire (aşa cum au fost ele explicate de Maslow sau Alderfer). Aplicarea metodelor lui Taylor avea
tendinţa de a se constitui într-un sistem mecanic în care totul avea drept etalon de măsurare eficienţa
operaţiei. Eforturile lui Taylor au fost continuate de mai mulţi cercetători, printre care sunt de notat
Frank şi Lillian Gilbreth, dar accentul pus în management pe sistemele ştiinţifice a început să scadă
odată cu apariţia altor şcoli de gândire managerială.
O variantă interesantă a taylorismului există încă, în cercetarea managerială contemporană: în
enunţarea teoriei sale bazate pe îmbogăţirea posturilor, Frederick Herzberg analizează, la fel ca şi
Taylor, elementele de bază ale postului. În timp ce Taylor dorea să facă munca mai simplă (mai multă
muncă şi mai puţin efort), Herzberg credea în caracterul de provocare al anumitor aspecte ale postului,
capabile să îi motiveze pe muncitori. Angajaţii care simt că postul lor reprezintă o provocare simt că îşi
aduc în mod real contribuţia, fapt ce determină creşterea şi dezvoltarea lor personală. Herzberg a fost
printre primii care a subliniat că este necesar ca managerii să acorde atenţie condiţiilor elementare de
muncă.
Profesorul Elton Mayo de la Harvard a fost rugat să realizeze o serie de studii privind
productivitatea muncii la uzina Western Electric din Hawthorne, în Illinois. Rezultatul studiilor
Hawthorne a dat naştere şcolii de gândire managerială numită şcoala relaţiilor umane, care subliniază
importanţa pe care relaţia dintre conducere şi muncitori o are pentru creşterea productivităţii.
Investigaţia iniţială de la Hawthorne a analizat rezultatul muncii angajaţilor în diferite condiţii
de iluminare. În anii 1920 lumina electrică abia era răspândită, iar companiile electrice susţineau că
muncitorii pot produce mai mult în condiţiile îmbunătăţirii iluminatului. Rezultatul studiului lui Mayo a
arătat însă că productivitatea muncii creştea indiferent de intensitatea luminii.
Analizarea acestui studiu iniţial a dat naştere termenului efectul Hawthorne. Cei care au analizat
situaţia au observat că motivul pentru care productivitatea creştea era faptul că muncitorii se simţeau
parte importantă în experiment: ei munceau mai mult datorită faptului că ştiau că sunt observaţi şi că
rezultatul experimentului depindea de ei. De la descoperirea acestei reacţii, toţi cei care efectuează
cercetări bazate pe experimente încearcă să evite apariţia efectului Hawthorne.
S-a crezut de asemenea că productivitatea creştea datorită faptului că, pe perioada desfăşurării
experimentului, stilul managerial s-a schimbat: cei din conducere acordau o mai mare atenţie
muncitorilor.
Studiul iniţial asupra iluminării a condus la o serie de studii aprofundate asupra a ceea ce se
întâmpla cu muncitorii într-o serie de condiţii. Au fost aleşi şase operatori pentru crearea unui grup
special de testare a cărui sarcină era asamblarea de relee de telefonie. Timp de cinci ani au fost culese
date despre acest grup în diferite condiţii: perioadele de odihnă şi metodele de recompensare erau
modificate, s-a testat şi efectul scurtării săptămânii de lucru, şi aşa mai departe.
Rezultatul i-a determinat pe cercetători să afirme că cel mai important factor îl constituia crearea
unui sentiment al identităţii de grup, a unui sentiment de sprijin social şi de coeziune, determinate de
creşterea interacţiunii dintre muncitori. Superiorul ierarhic a fost de asemenea observat şi s-a stabilit
faptul că adoptarea unui anumit comportament faţă de membrii grupului experimental a condus la
dezvoltarea spiritului de echipă. Iată câteva observaţii ale studiului:
1.
Şeful (observatorul şef) era personal interesat de reuşitele fiecărei persoane.
2.
Era mândru de ceea ce făcea (înregistrarea performanţelor grupului).
3.
A ajutat grupul să îşi stabilească propriile condiţii de lucru.
4.
A acordat feedback privind performanţele, afişându-le la vedere.
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5.
Grupul era mândru de reuşite şi era satisfăcut de interesul pe care cei din afară îl
manifestau faţă de realizările membrilor lui.
6.
Membrii grupului nu simţeau că au fost presaţi de schimbare.
7.
Înainte de operarea unei schimbări, membrii grupului erau consultaţi.
8.
În cadrul grupului s-a dezvoltat un sentiment de încredere şi candoare.
Studiile Hawthorne, efectuate la sfârşitul anilor 1920 şi începutul anilor 1930, au stabilit un tipar
ce a fost urmărit de majoritatea cercetărilor care au fost efectuate în următoarele două decenii. În
management, accentul nu mai cădea pe eficienţă, ci pe nevoile şi sentimentele muncitorilor şi pe
impactul relaţiilor sociale asupra grupurilor. Aceste studii reprezintă baza preocupărilor prezente pentru
munca în echipă, construirea echipelor, precum şi pentru individ.
În prezent, domeniul managementului nu mai este dominat de o singură şcoală de gândire
managerială. Preocuparea actuală este aceea de a unifica într-o perspectivă coerentă diversele accente pe
care se axează numeroasele şcoli de gândire managerială existente.
Această şcoală continuă o parte a tradiţiei deschise de Henri Fayol, prin importanţa acordată
funcţiilor managementului, funcţii ce vizează planificarea, organizarea, îndrumarea, coordonarea şi
controlul, şi care caracterizează munca unui manager.
Bazată pe studiile Hawthorne, această şcoală încearcă să includă rezultatele cercetărilor actuale
din ştiinţele comportamentale, şi a dat naştere unei discipline numită comportament organizaţional.
Accentul cade pe stilul managerial, pe managementul participativ, munca în echipă, dinamica grupului,
comportamentul individual, motivare şi comunicare, şi se consideră că este necesară integrarea într-o
abordare coerentă a unui mare număr de cercetări.
Şcoala a avut un impact puternic asupra managementului, susţinând că managerii trebuie să
privească organizaţia ca pe un sistem - un sistem deschis care interacţionează cu mediul şi care este
alcătuit din subsisteme interne legate între ele (subsistemul tehnic, subsistemul social şi subsistemul
administrativ). O schimbare sau o dereglare a unei părţi din sistem afectează celelalte părţi. Managerilor
le revine rolul de a acorda atenţie intrărilor din mediul exterior (legi, reglementări, acorduri cu
sindicatele, condiţii economice, oferta de forţă de muncă etc.), precum şi rolul de a căuta metode prin
care să influenţeze mediul.
Astăzi, una dintre cele mai recente tendinţe în gândirea managerială este aceea de a privi
organizaţia ca o cultură sau subcultură. Acest cadru de referinţă operează o distincţie între aspectul
material şi aspectul imaterial al culturii: aspectul material include factorii fizici (clădiri, echipament şi
tehnologie), în timp ce aspectul imaterial include valorile, normele, simbolurile şi scopurile care
definesc modul în care oamenii ar trebui să trăiască şi să se comporte (corect şi greşit, important şi
neimportant) şi identifică scopurile pe care oamenii le consideră motivante pentru a muncii.
De asemenea, această şcoală accentuează necesitatea utilizării metodelor cantitative în
management, idee susţinută de dezvoltarea calculatoarelor şi a unor modele matematice şi statistice
complexe. Anumite domenii ale unei afaceri (contabilitate, finanţe, economie) sunt atât de complexe
încât nu pot fi stăpânite decât prin utilizarea de modele matematice. Planificarea, previziunea şi luarea
de decizii bazate pe analiza raţională a datelor sunt aspecte importante pentru adepţii acestei şcoli.
La ora actuală, dat fiind numărul mare de perspective asupra managementului, se ridică
întrebarea cum poate fi determinată orientarea cu cea mai mare valoare pentru o anumită situaţie.
Nici una dintre şcolile de gândire managerială nu acoperă toate domeniile care îl interesează pe
un manager. Unele dintre aceste orientări ale managementului sunt puternic marcate de realităţile
timpului în care au apărut, şi au fost modificate în momentul apariţiei unor schimbări ale realităţii.
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Odată cu apariţia computerelor şi a progreselor în domeniul sistemelor informaţionale şi în
telecomunicaţii, managerii au fost nevoiţi să abordeze un stil managerial mai accentuat orientat către
tehnologie.
Se pare că există o serie de acţiuni manageriale aplicabile aproape oricărei situaţii (ascultarea,
acordarea de importanţă oamenilor, utilizarea tuturor resurselor), în timp ce alte acţiuni sunt specifice
unor situaţii unice. Acest lucru înseamnă că managerii de succes trebuie să aibă cunoştinţe despre
management în general, dar şi să înţeleagă anumite aspecte specifice ale organizaţiei şi ale situaţiei de
lucru în care acestea sunt plasate.
Un element central pentru manageri este înţelegerea de către aceştia a modului în care
organizaţia sau subdiviziunea organizatorică pe care o conduc creează valoare. Pentru aceasta este
esenţială o bună cunoaştere a tehnologiilor utilizate şi a modului în care funcţionează afacerea ca şi
posibilitatea de a avea o viziune cât mai cuprinzătoare. De aceea, cei mai mulţi manageri de vârf au o
dublă calificare: o pregătire de bază care poate aparţine unor domenii foarte diferite: inginerie,
economie, filozofie, medicină, ştiinţe sociale etc. şi una managerială (obţinută în general prin cursuri
postuniversitare).
Un teoretician al managementului modern, Luther Gulick, în încercarea de a stabili ce trebuie să
facă un manager pentru a atinge obiectivele organizaţiei, a întocmit următoarea listă de funcţii ale
managementului:
1.
Planificarea. Determină ce trebuie făcut şi cum va fi făcut pentru ca obiectivele
organizaţionale să fie atinse.
2.
Organizarea. Identificarea activităţilor necesare şi stabilirea structurii formale a unităţilor
de lucru şi a autorităţii prin care aceste obiective vor fi atinse.
3.
Angajarea. Procesul selecţionării, instruirii şi menţinerii personalului necesar funcţionării
organizaţiei.
4.
Conducerea. Stabilirea obiectivelor, luarea deciziilor, transmiterea deciziilor şi
instrucţiunilor subordonaţilor.
5.
Coordonarea. Asigurarea interacţiunii dintre diferitele părţi ale organizaţiei astfel încât
munca să fie îndeplinită în mod coerent.
6.
Raportarea. Un proces care permite managerilor să afle ce se întâmplă în cadrul
organizaţiei prin intermediul informaţiilor vehiculate în înregistrări, rapoarte, cercetări sau inspecţii.
7.
Bugetarea. Planificarea sistematică a utilizării şi controlul resurselor financiare.
Lista întocmită de Gulick nu trebuie percepută ca o înşiruire de activităţi pe care un manager le
desfăşoară în mod raţional, ordonat şi sistematic; activitatea unui manager se desfăşoară în mod unitar,
iar lista funcţiilor manageriale se constituie ca descriere a cadrului în care un manager determină ce
trebuie făcut.
În opinia specialiştilor români în domeniul managementului (Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu,
Eugen Burduş) funcţiile managementului sunt următoarele: planificare, organizare, coordonare,
antrenare şi control-reglare.
În opinia noastră, funcţiile managementului sunt:
 Planificarea. Este procesul de stabilire a obiectivelor şi a ceea ce trebuie făcut pentru
atingerea lor.
 Organizarea. Este procesul de structurare, alocare şi utilizare a resurselor pentru
atingerea obiectivelor stabilite.
 Coordonarea şi antrenarea. Este procesul de inspirare, motivare şi coordonare a
oamenilor pentru atingerea obiectivelor.
 Controlul. Este procesul de monitorizare a realizării obiectivelor vizând adoptarea unor
acţiuni proactive sau corective cu caracter de reglare sistemică.
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Managerii au în prezent o profesie foarte complexă, care solicită unei persoane să fie eficace
într-un mare număr de activităţi. Acest fapt poate fi pus mai clar în evidenţă dacă studiem inventarul
abilităţilor manageriale pe care se bazează metoda de perfecţionare managerială utilizată în cadrul
Centrului de competenţe manageriale de la IESE Barcelona, care a iniţiat Programul de Conducere
Sănătoasă. Specialiştii din cadrul acestei prestigioase şcoli de administrare a afacerilor grupează
abilităţile manageriale astfel133:
1. Abilităţi strategice - facilitează generarea de valoare economică pentru firmă prin adaptarea
superioară la mediu:
viziunea asupra afacerii
orientarea spre client
luarea deciziilor
gestiunea resurselor
2. Abilităţi organizaţionale - facilitează dezvoltarea capacităţii angajaţilor şi buna înţelegere
dintre aceştia:
comunicare
lucru în echipă şi conducerea acesteia
coaching
negociere
organizare
relaţionare
3. Abilităţi de eficacitate personală - facilitează conducerea propriei persoane într-o manieră
eficace:
autocunoaştere
iniţiativă
motivaţie
învăţare
autocontrol
autocritică
gestiunea timpului
optimism
creativitate
integritate
gestiunea stressului
gestiunea emoţiilor (inteligenţa emoţională)
Prin abilităţi sau competenţe înţelegem comportamente observabile şi obişnuite, cu caracter de
deprinderi. O veche controversă între specialişti se referă la educabilitatea abilităţilor manageriale.
Altfel spus, managerii sunt înnăscuţi sau se pot crea prin educaţie? Talentul şi înclinaţiile naturale au
fără îndoială un rol important.
Alţi autori definesc managementul ca reprezentând funcţia organizaţională care asigură
desfăşurarea eficientă a activităţilor şi care urmăreşte obţinerea nivelului maxim de rezultate prin
folosirea optimă a resurselor. Activitatea de management poate avea în vedere grupuri de oameni
(echipe) sau procese.
Resursele pe care un manager le are, în principal, la dispoziţie sunt: timpul, talentul, resursele
financiare şi resursele umane.

133

Cardona P., Lombardia P.G., - Como diagnosticar y desarrollar competenciar, IESE, Revista de Antiguos Alumnos, nr.
86, iunie 2002
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În ceea ce privesc funcţiile managementului, acestea reprezintă premisa majoră pentru
descifrarea conţinutului ştiinţei şi practicii riguroase a acestuia, pentru însuşirea şi utilizarea eficientă a
sistemelor, metodelor, tehnicilor, procedurilor şi modalităţilor concrete care-i sunt proprii. Astfel
identificăm cinci funcţii ale managementului şi anume:
- funcţia de previziune;
- funcţia de organizare;
- funcţia de coordonare;
- funcţia de antrenare;
- funcţia de evaluare-control.
Funcţia de previziune constă în ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se
determină principalele obiective ale unităţii patrimoniale şi ale componentelor sale, precum şi resursele
şi principalele mijloace necesare realizării lor.
Funcţia de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se armonizează
deciziile şi acţiunile personalului unităţii patrimoniale şi ale subsistemelor sale, în cadrul previziunilor
şi sistemului organizatoric stabilite anterior.
Funcţia de antrenare încorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se determină
personalul unităţii patrimoniale să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor previzionate, pe baza
luării în considerare a factorilor care îl motivează.
Funcţia de evaluare-control poate fi definită ca ansamblul proceselor prin care performanţele
unităţii patrimoniale, a subsistemelor şi componentelor acesteia, sunt măsurate şi comparate cu
obiectivele şi standardele stabilite iniţial, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi integrării
abaterilor pozitive.
Funcţia de organizare desemnează ansamblul proceselor de management prin intermediul cărora
se stabilesc şi delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală şi componentele lor (mişcări, timpi,
operaţii, lucrări, sarcini etc.), precum şi gruparea acestora pe posturi, formaţii de muncă, compartimente
şi atribuirea lor personalului corespunzător anumitor criterii manageriale, economice, tehnice şi sociale,
în vederea realizării în cât mai bune condiţii a obiectivelor previzionate.
Concepută pentru a putea oferi forma concretă de desfăşurare a funcţiilor firmei, organizarea
este remarcabilă prin caracterul ei concret. Partea vizibilă a organizării are un caracter formal şi arată
cum sunt repartizaţi oamenii pe posturi, cum sunt grupate posturile în compartimente, birouri, servicii,
secţii şi aşa mai departe, plasate într-o verticală a ierarhiilor sau o orizontală a cooperărilor. Aspectul
formal al organizării se explică prin ordonarea componentelor structurale cu ajutorul unor norme,
reglementări şi documente care emană sub forma unor decizii manageriale de la nivelul superior al
unităţii patrimoniale.
Partea nevăzută a organizării are un caracter informal şi arată cum se grupează oamenii în cadrul
structurilor formale, ca urmare a relaţiilor spontane şi flexibile care se realizează între ei în procesul
muncii. Natura exactă a interacţiunilor dintre membrii structurii informale, uneori chiar scopurile în care
se constituie aceste grupuri nu sunt foarte clare şi nici specificate în vreun mod.
Din cele arătate anterior se poate desprinde în mod evident faptul că organizarea are două
componente majore: procesele de muncă şi structurile de organizare. Corespunzător acestor
componente, organizarea îmbracă două forme principale: organizarea procesuală şi organizarea
structurală.
Organizarea procesuală se concretizează în definirea fiecărui post de lucru, în elaborarea fişei
postului, precum şi în elaborarea instrucţiunilor de lucru specifice fiecărui post (procedură).
Organizarea structurală asigură modelarea organizării procesuale corespunzător necesităţilor şi
posibilităţilor fiecărei unităţi patrimoniale.
Deci, funcţia de organizare răspunde la întrebările: cine şi cum contribuie la realizarea
obiectivelor unităţii patrimoniale? Răspunsul îl constituie combinarea nemijlocită a resurselor umane şi
în mod indirect, materiale informaţionale şi financiare la nivelul locurilor de muncă, compartimentelor
şi unităţii patrimoniale în ansambul său.
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În cadrul organizării delimităm două subdiviziuni principale. Mai întâi organizarea de ansamblu
a unităţii patrimoniale concretizată în stabilirea structurii organizatorice şi a sistemului informaţional.
Prin intermediul acestor două componente de bază ale sistemului de management (structura
oragnizatorică şi sistemul informaţional), se asigură structurarea unităţii patrimoniale, subordonată
realizării obiectivelor sale fundamentale. Această parte a funcţiei de organizare este exercitată de
managementul superior al unităţii, condiţionând sensibil eficienţa procesului de management în
ansamblul său.
A doua categorie majoră a managementului o reprezintă organizarea principalelor componente
ale unităţii patrimoniale: cercetarea-dezvoltarea, producţia, personalul etc. Specific acestei componente
majore a funcţiei de organizare, predominând cantitativ, este realizarea sa la nivelul managementului
mediu şi inferior, dată fiind necesitatea luării în considerare a specificului proceselor de execuţie şi de
management supuse organizării şi a volumului de muncă apreciabil implicat.
De remarcat că la ora actuală într-o unitate patrimonială modernă, organizarea înregistrează o
dezvoltare deosebită. Reflectarea acestei situaţii o reprezintă conturarea organizării ca o disciplină
ştiinţifică de sine stătătoare, care înglobează un ansamblu de principii, concepte specifice şi un bogat
evantai operaţional. Dintre categoria conceptelor menţionăm: analiza postului, analiza variabilei
organizatoriale, drumul critic, organigrama etc.
În privinţa principiilor de elaborare a structurii de organizare, acestea se realizează în strânsă
corelaţie cu evoluţia factorilor de influenţă şi cu respectarea unor principii generale de elaborare. Aceste
principii în sinteză sunt:
1. Principiul unităţii obiectivelor. O structură de organizare este eficientă dacă asigură
participarea fiecărui salariat la atingerea obiectivelor unităţii patrimoniale.
2. Principiul eficienţei. Structura de organizare este eficientă dacă asigură atingerea
obiectivelor unităţii patrimoniale cu costuri cât mai mici.
3. Principiul sferei de autoritate. Fiecare titular al unui post de conducere poate coordona un
număr optim de posturi de execuţie. Acest număr depinde de complexitatea activităţilor conduse şi de
gradul de repetabilitate al acestora.
4. Principiul scalar. Cu cât este mai clară linia de autoritate, cu atât mai eficiente vor fi
responsabilitatea luării deciziei şi comunicarea informaţiilor, în ambele sensuri, pe direcţie verticală, în
piramida structurii de organizare.
5. Principiul delegării prin rezultate dorite. Autoritatea delegată spre managerii de mijloc şi
inferiori trebuie să asigure atingerea performanţelor dorite. În acest scop, o parte din atribuţii,
competenţe şi autoritate a managerilor superiori se transferă subordonaţilor fixându-le şi rezultatele ce
trebuie să fie realizate. Delegarea de autoritatate nu reduce responsabilitatea conducătorului. Cu alte
cuvinte, responsabilitatea nu poate fi delegată.
6. Principiul responsabilităţii absolute. Responsabilitatea subordonaţilor faţă de manageri, în
legatură cu atingerea obiectivelor postului, este absolută. În acelaşi context, managerii sunt obligaţi să
asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţilor subordonaţilor.
7. Principiul unităţii de comandă. Înţelegerea şi respectarea relaţiilor de muncă, dintre
manageri şi subordonaţi, elimină posibilitatea apariţiei unor probleme şi permite creşterea
responsabilităţii personale pentru rezultatele obţinute în procesul muncii.
8. Principiul nivelului de autoritate. La delegarea de autoritate se transferă managerului
delegat dreptul de a decide, în limita competenţelor acordate, fără ca managerul superior să intervină în
desfăşurarea proceselor respective de muncă.
9. Principiul diviziunii muncii. Structura orgnizatorică este mai eficientă atunci când
activităţile, atribuţiile şi sarcinile sunt delimitate de posturi de lucru în strânsă concordanţă cu pregătirea
profesională de specialitate şi motivaţiile salariaţilor.
10. Principiul definirii funcţiei. Cu cât posturile de lucru şi compartimentele au fost mai bine
definite, respectiv activităţile, atribuţiunile, sarcinile, obiectivele, responsabilităţile, competenţele şi
autoritatea, cu atât nivelul performanţelor este mai mare.
11. Principiul separaţiei. În organizarea activităţilor de control şi verificare, persoanele titulare
ale posturilor de control execută sarcinile de verificare şi control independent de titularul postului de
conducere al compartimentului controlat şi raportează rezultatele titularului postului de conducere
superior pe linie de autoritate compartimentului controlat.
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12. Principiul echilibrului. Aplicarea diferitelor principii şi tehnici de elaborare a structurii de
organizare trebuie să ţină cont de eficienţa generală a structurii. Fiecare principiu oferă avantaje şi
dezavantaje şi de aceea aplicarea nu se face în mod rigid ci cu asigurarea unui echilibru care să confere
structurii de organizare o eficienţă cât mai mare.
13. Principiul flexibilităţii. Fiecare unitate patrimonială trebuie să activeze în condiţiile
schimbătoare determinate de mediul extern şi intern. Aplicarea acestui principiu în elaborarea structurii
de organizare, presupune anticiparea soluţiilor ce trebuie să fie adoptate prompt, pentru a nu reduce
eficacitatea activităţilor unităţii patrimoniale.
14. Principiul facilitării actului de conducere. Cu cât structura de organizare şi delegările de
autoritate dau posibilităţi mai mari managerilor să creeze şi să susţină un nivel ridicat de performanţă,
cu atât mai mult vor putea fi dezvoltate abilităţile de conducere ale acestora .
Principiile de elaborare a structurii de organizare nu trebuie să fie absolutizate. Acestea trebuie
să fie adaptabile în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi patrimoniale. De fapt, aceasta este o
problemă de cunoaştere a modului cum trebuie folosite aceste principii, o problemă de discernământ şi
experienţă în însuşirea temeinică a ştiinţei managementului.
Managementul general modern desigur că are interferenţe şi poate fi utilizat şi în managementul
organizaţiilor nonprofit, dar apreciem faptul că, în timp ce managementul general modern vizează în
principal acţiunile cu caracter productiv, în care obţinerea de plus valoare, de profit, este în anumite
etape o prioritate majoră a managerilor, managementul ONP-urilor vizează satisfacerea unor necesităţi
cu caracter social- filantropic, în acest fel poate fi socotită eficienţa activităţii acestora.
3.1.2 Managementul organizaţiilor nonprofit
Obiectivele managementului organizaţional sunt localizate pe:

prezentarea elementelor managementului organizaţiilor nonprofit

focalizarea pe managementul resurselor umane în organizaţii nonprofit

punctarea elementelor strategice în dezvoltarea organizaţiilor nonprofit, acestea pot fi regăsite
practic în fiecare funcţie a managementului.
Managementul organizaţiilor nonprofit necesită folosirea unor noţiuni specifice cum sunt:
Board-ul unei fundaţii sau asociaţii reprezintă un grup de indivizi care aparţin comunităţii şi care
la modul ideal ar trebui să reprezinte interesele beneficiarilor. Ei ar trebui motivaţi în a servi
comunitatea (de aceea se află în board), nu sunt persoane remunerate pentru activitatea pe care o
desfăşoară, sunt persoane voluntare.
Director executiv într-o fundaţie sau asociaţie este persoana care duce la îndeplinire obiectivele
strategice trasate de board - managerul de zi cu zi care se ocupă de managementul operaţional.
Staff echipa administrativă din cadrul unei organizaţii se subordonează directorului executiv şi
realizează activităţile de teren din cadrul comunităţii.
Voluntarii sunt persoane care nu primesc salarii pentru ceea ce fac şi care asistă staff-ul unei
organizaţii (fac munca executivă sau consiliază staff-ul/directorul executiv).
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Figura 3.1 Conducerea organizaţiei şi reprezentarea acesteia prin voluntariat
Sursa: elaborat de autor
3.1.2.1 Probleme legate de capacitatea organizaţională
Există şi în spaţiul nonprofit diferenţe mari între ONP-uri similare în ceea ce priveşte resursele şi
capacităţile organizaţionale, precum şi la nivelul înţelegerii de către membrii ONP-urilor a nevoii de a
colabora în permanenţă, în vederea realizării scopurilor, obiectivelor. Viziunea şi scopul unui ONP nu
rămân definite odată pentru totdeauna: suferă schimbări, adaptări în funcţie de contextul sociocultural în care exista organizaţia respectivă. Abilitatea de a formula strategii organizaţionale e slabă şi
deci acestea trebuie adaptate în permanenţă. Lipsa acestor strategii nu e doar vina ONP-urilor ci şi a
instabilităţii socio-economice, datorită proceselor dinamice care fac imposibil crearea unor strategii pe
termen lung. O altă problemă implică comunicarea cu beneficiarii şi faptul că nu prea există multe
ONP-uri care să consulte viitorul grup de beneficiari înainte de crearea programelor.
Prin concepţia că beneficiarii sunt cei care primesc, şi deci ei nu pot comenta, pe motiv că
serviciul respectiv e gratis, aceştia nu sunt percepuţi ca şi participanţi activi, fiind deci obiect şi nu
subiect al activităţii. Această atitudine îşi are cauza în:
 modul în care sunt identificate nevoile grupului ţintă (Cine? Cum? face identificarea datelor
subiective şi obiective); de cele mai multe ori, grupul ţintă nu e consultat în definirea
nevoilor;
 o atenţie mare ar trebui acordată procesului de dezvoltare comunitară – aici elaborarea unor
programe de către ONP - uri ar trebui să implice un efort susţinut pentru depistarea nevoilor;
 stabilirea nevoilor trebuie să fie rezultatul negocierii şi a consensului între cei care
proiectează o activitate şi cei care beneficiază de ea;
 existenţa percepţiei în rândul activiştilor ONP-urilor, cum că ei sunt experţi în aria lor de
activitate.
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Astfel, în relaţia ONP - beneficiar se impune o rediscutare a rolului pe care îl are acesta
din urmă din punct de vedere al consultării înainte, pe parcurs şi la finalul activităţii
programului. Pe lângă cauzele subiective (autosuficienţa membrilor) sunt şi cauze obiective, care
îngreunează relaţia cu beneficiarul; dimensiunea culturală a unei comunităţi, cea lingvistică, tehnică şi
în abordarea acestei comunităţi; în general comunităţile închise, izolate devin precaute, suspicioase când
cineva le diversifică aria de activităţi zilnice.
În abordarea unor comunităţi este nevoie de timp şi profesionalism în a genera schimbare.
Calitatea de facilitator comunitar, lansată în 1996 în România, a fost primită cu reticenţă, denotând
indiferenţa faţă de comunităţile rurale sărace. Îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii se poate
realiza prin:
 folosirea unor intermediari, care sunt familia persoanelor din grupul ţintă;
 conştientizarea efectelor pozitive care pot rezulta din implicarea grupului ţintă în proiect;
 creşterea capacităţii de a-şi identifica nevoile şi de a participa la rezolvarea lor;
 luarea şi considerarea în permanenţă a feed-back –ului de la beneficiari în ceea ce priveşte
activitatea derulată de un ONP în cadrul unui program.
3.1.2.2 Practicile de muncă în cadrul ONP-urilor
Capacitatea ONP de a planifica, de a evalua, forma o echipă, de a comunica în plan intern şi
extern şi de a conduce, diferă atât în funcţie de organizaţii, cât şi de experienţele sectoriale. Dezvoltarea
practicilor de lucru ar putea fi avantajoasă pentru toate organizaţiile/tipurile de activităţi, prin
respectarea câtorva principii de bază privind managementul unui ONP:
 dezvoltarea gândirii şi activităţii strategice (nu doar la nivelul unor idei scrise);
 dezvoltarea ONP plecând de la valori, norme bazate pe participare democratică în procesul de
luare a deciziei;
 dezvoltarea unor sisteme de evaluare şi monitorizare – pentru îmbunătăţirea capacităţii de
planificare, dezvoltare, management organizaţional;
 sporirea transparenţei şi îmbunătăţirea eficienţei în comunicarea internă şi externă;
 implementarea unor metode de succes;
 preocuparea pentru resursele umane în ONP-uri – majoritatea organizaţiilor recunosc importanţa
resurselor umane însa pun insuficient accentul pe o strategie de atragere a personalului competent
sau pe o strategie de îmbunătăţire a abilităţilor personalului deja existent; suferă de pe urma
incapacităţii de a păstra personalul performant din sector, care se orientează spre sectorul de
afaceri care oferă beneficii materiale şi profesionale mai mari.
Menţinerea şi dezvoltarea personalului trebuie să respecte atât dimensiunea
instrumentală/materială (pentru persoanele salariate – creşterea recompenselor) cât şi o dimensiune
motivaţională: recunoaşterea muncii şi contribuţiei lor. Există o altă categorie de factori care
favorizează profesionalizarea personalului din ONP - aspecte legate de îmbunătăţirea imaginii
sectorului şi dezvoltarea calităţilor de bază şi în domenii non-manageriale: etica profesională şi
transparenţa.
3.1.2.3 Planificarea strategică a ONP - urilor
În contextul actual, ONP trebuie să răspundă la două provocări majore: scăderea finanţărilor
pentru sectorul asociativ şi exigentele crescute vizavi de activitatea şi serviciile acestora.
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În acest context, profesionalizarea membrilor trebuie să reprezinte una din activităţile strategice
în cadrul sectorului nonprofit. Însă, pentru a încadra acest obiectiv în activităţile curente ale ONP-urilor,
profesionalizarea trebuie să facă parte din planul strategic al acestora. Activitatea de elaborare a unei
strategii pe termen mediu, planificarea activităţilor şi obiectivelor viitoare determină o orientare mai
bună în contextul social mai larg. De asemenea, planul strategic va duce la o mai bună concentrare a
ONP-urilor pe ceea ce este important pentru ele.
Problema majoră în România pentru sectorul nonprofit este că nu există strategii. Atunci
când apar problemele, acestea se rezolvă pe loc, fără o perspectivă strategică. Există câteva poziţii cheie
din managementul unui ONP care trebuie să se implice în elaborarea strategiilor:
 boardul ONP;
 beneficiarii;
 facilitatorul - persoana care are abilităţi în domeniul planificării strategice şi administrează
procesul de elaborare a strategiei;
 echipa care elaborează strategia şi care e alcătuită din indivizi care în viitor vor avea legătură cu
activitatea ONP.
Primul pas pe care îl parcurgem în procesul de planificare strategică este revizuirea
misiunilor ONP. Orice ONP are o misiune bine definită. Este necesar ca această misiune iniţială să fie
periodic revizuită iar dacă este cazul să fie schimbată. Misiunea este motivul care justifică din punct de
vedere economic şi social activitatea respectivului ONP. Acest proces de revizuire a misiunii ar
trebui să clarifice care sunt pericolele şi oportunităţile pe o perioadă de câţiva ani.
În aceasta etapă se răspunde la următoarele întrebări:
1. cine suntem noi ca ONP?
2. ce ne distinge, ce ne apropie de alţii?
3. care sunt condiţiile socio-politice în care existăm ca ONP?
4. căror nevoi şi căror grupuri ne adresăm?
5. contextul socio-politic şi nevoile la care încercăm să răspundem justifică existenţa socială a ONP?
6. cum am identificat existenţa unor probleme în spaţiul social şi cum ne propunem să le rezolvăm?
7. care sunt valorile şi cultura ONP?
8. care sunt aspectele care ne fac unici?
Obiectivele propuse în misiune sunt destul de generale, astfel încât ONP să nu fie obligată
să şi le schimbe anual.
Având redefinită clar misiunea, ONP-urile pot să demareze ulterior procesul stabilirii planului
strategic. Când spunem plan strategic spunem activităţi viitoare. Însă, dacă ne propunem o strategie pe
viitorii 5 ani, trebuie să privim şi înapoi la ultimii 3-5 ani. Analiza activităţilor trecute ne arată care
au fost metodele de lucru eficiente şi care au fost activităţile de succes.
În procesul de elaborare a strategiei, pe lângă paşii strict tehnici, există un moment “creativ”,
în care se implică echipa de planificare. Acest moment este dat de analiza SWOT. Participanţii la
SWOT trebuie să analizeze atât cadrul organizaţional cât şi condiţiile externe. După elaborarea SWOT,
rezultă o serie de concepte (afirmaţii) care vor fi discutate în cadrul ONP; acestea vor fi la rândul lor
calificate individual. Aici intervine facilitatorul.
În urma realizării analizei SWOT, grupul care elaborează strategia trebuie să vadă dacă
obiectivele pe care şi le propune sunt în concordanţă cu misiunea anterior stabilită. Dacă nu există nici o
corelaţie, se schimbă misiunea sau obiectivele.
Obiectivele pe termen lung sau mediu trebuie să fie clare, astfel încât să existe mai multe
variante, opţiuni. Planul strategic îşi propune în esenţă să demonstreze performanţa şi adaptarea la
schimbările de mediu extern în general.
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Faza ultimă a planificării strategice reprezintă adoptarea de către board – Consiliul de
Administraţie – a planului strategic, plan care de fapt se încadrează, alături de alte măsuri, în procesul
de dezvoltare organizaţională.
3.1.3 Voluntariatul – acţiune colectivă în cadrul ONP:
Apreciem că obiectivele acţiunilor colective derivă chiar din necesitatea iniţiatorilor de a
transpune în activitatea concretă strategia pe care şi-au fixat-o în momentul hotărârii de a înfiinţa
organizaţia nonprofit.
Principii de baza ale voluntariatului:

voluntariatul este mijlocul prin care indivizii / grupurile de indivizi răspund unor nevoi sociale
sau de mediu în care ei trăiesc;

voluntariatul nu trebuie să substituie munca care trebuie plătită;

voluntariatul promovează principiul egalităţii şi drepturile omului;

activitatea voluntară legitimează modul în care cetăţenii participă la activităţile din comunitatea
în care trăiesc;

activităţile voluntare vor respecta drepturile/demnitatea/cultura celorlalţi.
3.1.3.1 Voluntariatul în ONP
În aprilie 2001 Parlamentul adoptă legea voluntariatului134, care reglementează şi promovează
participarea cetăţenilor români la acţiunile de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public
şi drept privat, fără scop lucrativ. Această lege are la bază următoarele principii:

participarea individului ca voluntar, pornind de la consimţământul liber exprimat;

implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

recrutarea voluntarilor se va face pe baza egalităţii şanselor şi fără nici o discriminare;

desfăşurarea activităţii de voluntariat exclude orice contraprestaţie din partea beneficiarului.
Legea prevede ca activităţile voluntare să se desfăşoare în baza unui contract. Acest contract este
interzis să se încheie dacă el are ca scop evitarea încheierii unor contracte de munca sau a unor contracte
de prestare de servicii. În sensul cadrului legal din România, voluntariatul este activitatea de interes
public pe care o desfăşoară persoana fizică în cadrul unor raporturi juridice altele decât
raporturile juridice de muncă sau prestarea unei activităţi remunerate. Legea stabileşte domeniile
în care pot fi prestate activităţi de voluntariat: asistenţa socială, medico-sanitar, drepturile omului,
social şi comunitar.
Beneficiarul activităţilor de voluntariat se obligă să asigure condiţiile:

activitatea voluntarului trebuie să fie corespunzătoare cu pregătirea profesională;

voluntarul este obligat să participe la programe de training organizate de beneficiari;

beneficiarul este obligat să asigure, în condiţiile prevăzute de lege, costurile medicale care pot
surveni în caz de accident sau îmbolnăvire;

beneficiarul se obligă să respecte condiţiile de muncă şi costurile aferente realizării activităţii,
astfel încât să nu fie afectată integritatea psio-fizică a voluntarului.
Obligaţiile voluntarului:

este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de
voluntariat;

LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 (republicată) - a voluntariatului, Emitent: Parlamentul, Publicată în: M.O. nr. 276 din
25 aprilie 2007.
134
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să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de organizaţia gazdă pentru o
mai bună desfăşurare a activităţii voluntarului;

să îndeplinească sarcinile primite din partea beneficiarului;

voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse organizaţiei gazdă în
cadrul activităţii de voluntariat din propria culpă.
În cazul în care una din părţi doreşte întreruperea contractului, acest lucru este posibil, însă
trebuie depus un preaviz de 15 zile fără a menţiona motivele.
Precizările anterioare privesc o anumită parte a activităţii de voluntariat (formală).
Voluntariatul formal este activitatea care are loc în cadrul unei organizaţii nonprofit sau în cadrul unor
proiecte, aceste activităţi presupunând să fie în interesul comunităţii, dar şi în al voluntarului.
Voluntarul desfăşoară liber activităţi, dezinteresat din punct de vedere financiar şi fără nici o
constrângere.
3.1.3.2 Forme şi funcţii ale voluntariatului
Conceptul de voluntariat este la fel de dinamic ca şi fenomenul pe care încearcă să-l
definească. Definirea voluntariatului a fost făcută în mod diferit de-a lungul timpului sau în cadrul unor
culturi. În ciuda diferenţelor, pot fi identificate trei elemente care caracterizează diferitele forme de
activitate voluntară:
 activitatea voluntară nu urmăreşte recompense financiare/materiale;
 este o activitate liber consimţită;
 este o activitate în interesul comunităţii şi al voluntarului.
Pentru ultima caracteristică, putem face distincţia între activităţi voluntare şi cele caritabile.
Această accepţiune conform căreia voluntariatul nu este activitate caritabilă răstoarnă concepţia mai
veche şi stereotipiile de genul “muncă în folosul comunităţii”. Putem identifica patru cadre
organizaţionale în care se desfăşoară activităţi de voluntariat:
 ajutorul mutual sau autosusţinerea;
 activităţi filantropice / serviciile către alţii;
 participarea individului;
 campaniile de advocacy.
În ciuda celor trei caracteristici comune, definirea voluntariatului este o chestiune încă ambiguă.
În ultima perioadă, multe ONP-uri se confruntă cu o nouă problemă, aceea a profesionalizării
voluntariatului. Voluntariatul este o măsură şi o sursă de formare a capitalului social, capital social
care contribuie la formarea spiritului comunitar/societal şi care susţine coeziunea socială.
Voluntariatul creează şi dezvoltă reţele sociale.
Actorii internaţionali (agenţiile care promovează voluntariatul) afectează în mare parte modul
în care este perceput voluntariatul la nivelul statelor. Voluntarii trimişi de agenţiile internaţionale în ţări
subdezvoltate sau în zone de criză au impact major asupra nivelului local. Aceştia, la rândul lor,
selectează, pregătesc şi profesionalizează indivizi în domeniul activităţilor voluntare. Chiar dacă
voluntarul nu se aşteaptă să fie recompensat pentru efortul pe care îl depune, există totuşi speranţa ca
munca sa să fie recunoscută într-un fel sau altul într-un viitor apropiat.
Faţă de capitalul social generat de acţiunile voluntare, unele instituţii (Banca Mondială) îl
apreciază ca fiind vital pentru demararea proceselor de eliminare a sărăciei. Studiile au arătat că
există o corelaţie pozitivă între participarea unei ONP locale şi nivelul de sărăcie. Există două
abateri de la medie în cazul voluntariatului: includerea bătrânilor şi a tinerilor în cadrul activităţilor
voluntare. Participarea tinerilor în activităţi la nivelul comunităţii este un indicator bun că se vor
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implica la o vârstă mai înaintată. Iniţiativele guvernamentale pot juca un rol importat în atragerea
tinerilor în spaţiul social. Experienţa arată că în general tinerii sunt creativi şi îşi oferă disponibilitatea
de a îmbunătăţi viaţa comunităţii în care trăiesc dacă li se oferă această posibilitate.
3.1.4 Imaginea publică şi credibilitatea sectorului nonprofit





Imaginea publică şi credibilitatea sectorului nonprofit se realizează prin următoarele căi:
prezentarea importanţei relaţiei cu mass-media;
metode de îmbunătăţire a imaginii publice a organizaţiilor nonprofit;
descrierea metodelor de colaborare intrasectoriale.

Imaginea pozitivă sau negativă pe care sectorul nonprofit din România o are este rezultanta a doi
factori: credibilitatea sectorului şi relaţia cu mass-media. Faptul că mass-media a prezentat o bună
perioadă de timp doar aspecte şi situaţii negative ale sectorului ONP, a determinat o reţinere a
organizaţiilor în a-şi face publice activităţile şi în a-şi populariza imaginea. Aproximativ 20% din
populaţia chestionată cunoaşte câte ceva despre ONP, însă mai puţin de 2% au apelat într-o formă sau
alta la un ONP (au participat la activităţi sau au cerut sprijin).
Paradoxal este faptul că există sondaje sociologice din care rezultă că oamenii au încredere în
instituţii ca biserica şi armata (>60%), în vreme ce încrederea în Parlament sau ONP este foarte
redusa ori tocmai ultimele contribuie în cea mai mare pare la dezvoltarea societăţii civile. Cu toate
acestea, au existat ONP-uri care au contribuit mult în a-şi constitui o imagine publică, mai ales în cadrul
comunităţilor din care fac parte. Cel puţin la nivel local sunt numeroase ONP-uri care se bucură de
prestigiu şi încredere. La nivel naţional nu regăsim prea multe situaţii de acest gen.
Metodele de îmbunătăţire a imaginii publice a sectorului nonprofit le putem structura ca
fiind:

existenţa unor persoane specializate în ceea ce priveşte comunicarea cu publicul şi mass-media
în special;

implicarea a câtor mai mulţi indivizi (lideri) dintr-o comunitate în activităţile organizaţiilor prin intermediul acestor lideri pot fi promovate şi activităţi concrete ale organizaţiilor;

promovarea voluntariatului, în sensul lărgirii bazei de sprijin a organizaţiilor prin recrutarea de
noi membri sau noi categorii de susţinători;

creşterea transparenţei în legătură cu activităţile depuse, cu fondurile şi situaţia financiară, cu
beneficiarii activităţilor;

relaţie personalizată cu mass-media. În relaţia cu mass-media nu interesează promovarea unei
imagini pozitive ci doar o prezentare neutră.
Formele de cooperare în interiorul sectorului nonprofit pot fi clasificate în funcţie de scopul,
durata şi gradul de formalizare a acestor relaţii. Analiza relaţiilor din interiorul sectorului scot în
evidenţă lipsa unei strategii viabile, parteneriate care s-au realizat în timp şi au avut la bază iniţiative ale
unor lideri ai unor organizaţii.
Principalele forme de colaborare în interiorul sectorului nonprofit sunt:

cea mai folosită formă în relaţia dintre ONP este schimbul de informaţii şi participarea reciprocă
la diferite evenimente.

dezvoltarea sectorială – anii 1998 şi 1999 au dus la organizarea primelor forumuri ONP la nivel
judeţean, având rolul de a aduce la nivel local discuţiile care s-au purtat la nivelul forurilor naţionale.
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coaliţiile ad-hoc - forma de colaborare des întâlnită între organizaţii, prin care acestea îşi propun
să rezolve probleme sau să atingă interese comune (coaliţii în rândul organizaţiilor de tineret sau ale
ecologiştilor).

folosirea în comun a resurselor informale – o situaţie destul de rar întâlnită - dacă un ONP are o
relaţie bună cu cineva din presă, acea relaţie poate fi recomandată pentru altcineva.

complementaritatea serviciilor prin transfer - există unele ONP-uri care au cooperat şi
cooperează prin transferuri, pentru a facilita accesul la un număr cât mai mare de servicii pentru un
grup comun de beneficiari. Acest tip de parteneriat îl întâlnim în domeniul sănătăţii şi cel social.

reţelele în sensul că ONP-urile locale tind să aibă relaţii bune cu ONP-uri din Bucureşti, punând
pe locul doi constituirea de reţele locale. Această preferinţă creează reţele verticale şi mai puţin
orizontale.

organizaţiile umbrelă – acest tip de colaborare este frecventă pentru anumite domenii iar
impactul acestor organizaţii a fost mai degrabă unul negativ, organizaţiile partenere considerând că îşi
pierd sau le este limitată autonomia.

participarea comună în programe şi proiecte – în numeroase situaţii aceste participări sunt numai
formale, ele rămân pe hârtie, parteneriatele fiind solicitate de finanţator. Majoritatea finanţatorilor şi o
bună parte din ONP consideră parteneriatul ca fiind binevenit.

Cooperarea şi relaţiile între ONP sunt într-o formă incipientă. Acest tip de relaţii nu sunt încă
mature. Aceste cooperări au devenit automat “best practices”. Cooperarea slabă la nivelul sectorului se
datorează neîncrederii, suspiciunii şi competiţiei pentru resurse şi a criticilor reciproce.
Apreciem că există câteva obstacole majore în realizarea unei bune cooperări:
a. lipsa transparenţei privind diseminarea informaţiilor, cele mai multe din ONP-uri au
reţineri în a gestiona în comun informaţii privind accesul la resurse şi în parteneriate strategice. Lipsa
transparenţei ţine de cultura organizaţională a sectorului nonprofit. Trei atribute caracterizează
sectorul ONP:
- suspiciune;
- individualism;
- neîncredere.
ONP-urile refuză încheierea unor parteneriate de teama că partenerul l-ar înşela pentru a
câştiga.
b. lipsa resurselor care să susţină cooperarea cu ONP-urile.
c. interesul scăzut faţă de impactul pe care îl au alianţele este un alt obstacol, întru-cât
ONP-urile nu sesizează care ar fi beneficiul alianţelor în cadrul societăţii civile.
3.1.5 Existentul şi tendinţele în sectorul nonprofit din România
Sectorul nonprofit din România evoluează într-un context complex şi plin de provocări. Sistemul
socio-politic fiind în tranziţie este caracterizat de slabe tradiţii de încredere şi responsabilitate la nivelul
comunităţii. Gravele dificultăţi economice şi sociale din ultimii 20 ani se regăsesc în toate aspectele
vieţii cotidiene; ele se reflectă cu precădere în reforma economică lentă, sisteme slabe de protecţie
socială şi de sănătate, în fenomene cum ar fi: criminalitatea în creştere şi corupţia, într-un sistem de
educaţie aflat şi el într-o permanentă reformă şi restructurare şi, cel mai grav, într-o sărăcie generalizată.
Această situaţie afectează categoriile defavorizate sau marginalizate (bătrâni, persoane cu deficienţe,
minorităţi, tineri).
Sectorul ONP este deseori caracterizat ca fiind fragmentat, nu foarte de încredere şi incapabil
să îşi asume acţiuni colective de amploare. În ciuda acestor probleme existente la nivelul general al
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societăţii şi al sectorului, în ultima perioadă s-au înregistrat salturi calitative în activitatea acestui sector,
salturi care au răspuns unor nevoi reale, acute apărute la nivel comunitar.
Sectorul ONP nu poate fi contestat pentru contribuţia pe care ONP-urile au adus-o societăţii
civile. Din cele 62.680135 de ONP din România aproximativ 21.319 sunt active iar domeniile în care
acestea activează sunt: cultural - recreativ, urmate fiind de domeniul social şi al educaţiei.
Organizaţiile din domeniul social au cea mai mare vizibilitate în cadrul sectorului, Bucureşti şi
Transilvania fiind zonele cu cea mai mare popularitate pentru ONP, estul şi sudul ţării fiind cele mai
slab dezvoltate. Ceea ce lipseşte este creativitatea şi iniţiativa societăţii civile. Studiile şi analizele
efectuate în ultimii ani în cadrul acestui sector au identificat nevoile şi interesele majore: influenţarea
politicilor publice la nivel local şi central, furnizarea de servicii alternative, dezvoltarea comunitară,
participarea civică, iniţiative privind protecţia mediului şi dezvoltarea economică locală.
Deşi cadrul juridic şi cel fiscal a cunoscut o serie de îmbunătăţiri, pentru cele două domenii mai
sunt necesare reforme. Evoluţiile din domeniul juridic au fost sprijinite de administraţia centrală, care a
identificat în sectorul ONP un partener de încredere în dezvoltarea societăţii civile. În ciuda interesului
pentru consolidarea relaţiilor cu administraţia publică locală, dezvoltarea colaborării intersectoriale este
condiţionată de stadiul de dezvoltare şi a resurselor administraţiei publice locale. În continuare, ONPuri importante din sector depind de dezvoltarea unor relaţii strategice pe termen mediu cu donatori
externi (3-5 ani). Ultimii ani (2-3) au marcat o reducere semnificativă a finanţărilor externe, fapt care a
contribuit la slăbirea organizaţiilor nou înfiinţate. Fundamentul atragerii de fonduri externe sau interne
depinde de responsabilitatea, credibilitatea, transparenţa ONP în faţa opiniei publice.
Un alt aspect important care ar susţine dezvoltarea sectorului vizează problema cooperării între
ONP-uri. În acest sens, remarcăm un puternic individualism în sectorul românesc. Realizarea unor
parteneriate între ONP-uri ar duce la creşterea vizibilităţii şi credibilităţii. În al doilea rând, acest tip de
practici ar conduce la dezvoltarea unor capacităţi esenţiale pentru sector:

elaborarea unor strategii a resurselor umane şi sprijinirea parteneriatului;

elaborarea unor metodologii pentru identificarea nevoilor reale ale comunităţii;

elaborarea unor proiecte de dezvoltare locală care să se bazeze pe participarea comunitară.
În ultimii zece ani s-au înregistrat iniţiative privind formarea activităţilor manageriale, dar au
rămas însă în plan secundar iniţiativele care să stimuleze dezvoltarea sectorială şi organizaţională.
Nevoile actuale ale ONP sunt date de situaţia socială actuală şi lipsa de investiţii în sistemul de
sănătate precum şi de furnizarea deficitară a serviciilor sociale de către stat. În acest cadru social şi
politic deficitar, sectorul nonprofit are un rol important în domenii de activitate cum ar fi: servicii de
sănătate, servicii sociale, dezvoltare economică şi poate cel mai important în elaborarea unor politici
locale în aceste domenii. Sectorul nonprofit nu poate răspunde în totalitate acestor nevoi. Însă
capacitatea ONP de a percepe şi de a se adapta schimbărilor petrecute în plan social este decisivă.
După 1989 în România, ca de altfel în alte ţări din Europa Centrala şi de Est, s-a înregistrat o
creştere a numărului de ONP. Acest lucru poate fi interpretat ca expresie a libertăţii de asociere, dar şi
ca disponibilitate a finanţatorilor occidentali în a susţine sectorul nonprofit. Pe parcursul celor zece ani,
rata de creştere a numărului de ONP a scăzut constant. Această scădere e consecinţa fie a scăderii
finanţărilor externe, fie a saturării în ceea ce priveşte transformarea societăţii civile (din punct de vedere
numeric). Deşi în România există peste 60.000 de ONP-uri, nu s-a realizat o diagramă care să indice
nivelul de activitate a ONP-urilor în plan naţional. Cifrele existente privind activitatea ONP-urilor nu
indică în ce măsură aceste activităţi răspund unor nevoi şi interese reale ale societăţii.
Lambru M., Vameșu A., Kivu M. şi colaboratorii, România 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinţe, provocări,
Bucureşti, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, www.fdsc.ro, p. 21
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În conformitate cu datele statistice publicate în Catalogul Asociaţiilor şi Fundaţiilor din 2010,
domeniile de activitate ale ONP sunt:
1. 19% - ONP active în cultură şi recreaţie;
2. 8% - servicii sociale;
3. 8% - educaţie, învăţământ, cercetare;
4. 5% - sănătate;
5. 8% - drepturile omului;
6. 7% - protecţia mediului;
7. 5% - dezvoltare economică şi domeniul social;
8. 4% - asociaţii profesionale;
9. 3% - cooperare internaţională;
10. 3% - filantropie şi voluntariat;
11. 3% - religie;
12. 1% - altele.
Domeniile de activitate ale ONP
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Figura 3.2 Domeniile de activitate ale organizaţiilor nonprofit
Sursa: elaborat de autor
În 2010, majoritatea ONP nu aveau o misiune bine definită, multe dintre ele activând ca şi
companii private, în sensul că fondurile de care dispun provin din taxe percepute clienţilor din sectorul
privat (asociaţii profesionale). Singurele ONP care au impact şi vizibilitate publică sunt cele care
activează în domeniul social, întrucât răspund unor probleme grave ale vieţii de zi cu zi, fiind vizate
protecţia copilului şi bătrânilor, sănătate. ONP care îşi desfăşoară activitatea în domeniul minorităţilor
sunt destul de puţin vizibile, atât pentru opinia publică cât şi pentru celelalte ONP din sector. Statisticile
ne arată că mai puţin de 24,13% din ONP-uri sunt active şi la nivel naţional, iar 17,95% au desfăşurat
activităţi la nivel regional. De asemenea, se observă că 87% din ONP-uri activează în mediul urban, iar
restul în mediul rural.136
Având în vedere existenţa situaţiei actuale în ceea ce privesc ONP-urile şi care nu
poate fi catalogată ca fiind singulară, apreciem că pentru viitor apar cu necesitate obiectivă
următoarele oportunităţi:
136 Lambru M., Vameșu A., Kivu M. şi colaboratorii, România 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinţe,
provocări, Bucureşti, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, www.fdsc.ro, p. 23-24
116


dezvoltarea comunitară – ONP trebuie să înţeleagă cadrul cel mai larg al planificării
strategice, planificare strategică care trebuie să vizeze îmbunătăţirea condiţiilor socio–economice
din zonele rurale sau semirurale. Dezvoltarea comunitară nu trebuie să ocolească combaterea
crizei de identitate din zonele sărace. Proiectele de dezvoltare comunitară vor include şi activităţi
ce susţin cooperarea şi spiritul comunitar. Criza de identitate se regăseşte în migrarea populaţiei;

continuarea furnizării de servicii sociale. În acest sens, în acord cu noile prevederi legale,
ONP şi administraţia publică locală trebuie sa negocieze sau să-şi împartă rolurile şi
responsabilităţile ce le revin;

un domeniu puţin exploatat este cel al campaniilor de advocacy şi lobby. Acestea se vor
face în noul context al descentralizării administraţiei publice locale. ONP pot să propună
autorităţilor locale proiecte care să vizeze dezvoltarea capacităţii de gestionare a resurselor
locale;

un alt domeniu puţin exploatat este cel al protecţiei mediului; în acest sens se propun
iniţiative în domeniul prevenirii poluării, cât şi adoptării şi menţinerii standardelor
internaţionale de calitate;

participarea cetăţenească – în acest moment în România asistăm la o stare de apatie şi
dezinteres vizavi de spaţiul public, care se datorează în principal lipsei de perspectivă şi a
neputinţei de a genera schimbarea;

activitatea ONP ar trebui să se orienteze şi către grupurile informale din comunităţi,
grupuri care pot mobiliza resurse în vederea dezvoltării economice;

antrenarea persoanelor şi a grupurilor defavorizate (bătrâni, copii, grupuri afectate de
sărăcie, grupuri defavorizate şi marginalizate) la realizarea acţiunilor iniţiate.

3.2 Finanţarea persoanelor juridice fără scop patrimonial organizaţii nonprofit
În vederea îndeplinirii obiectului de activitate, respectiv a prevederilor statutare, organizaţiile
nonprofit sunt obligate să identifice sursele posibile de finanţare astfel încât să fie în măsură să le
colecteze, să le gestioneze, să le utilizeze şi să raporteze organelor în drept despre modul cum aceste
resurse au contribuit la buna desfăşurare a activităţilor iniţiate.
Sursele de finanţare ale acestor organizaţii pot fi provenite din: finanţări nerambursabile private,
finanţări publice, venituri generate prin activităţi proprii.
a. Finanţările nerambursabile private sunt:
- donaţii ale cetăţenilor individuali;
- donaţii ale persoanelor juridice;
- finanţări nerambursabile din partea unor fundaţii sau fonduri private.
b. Finanţările publice sunt:
- granturi nerambursabile;
- contracte de servicii acordate de către guverne;
- contracte de servicii acordate de către autorităţi locale;
- contracte de servicii acordate de agenţii şi organizaţii neguvernamentale.
c. Venituri generate din activităţi proprii:
- cotizaţii ale membrilor;
- comercializare de produse proprii;
- venituri din publicaţii;
- venituri din produse de artizanat;
- taxe de participare la diferite evenimente (baluri de caritate, conferinţe etc.).
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Finanţarea organizaţiilor nonprofit înainte de 1989 era inexistentă, instituţiile statului asumânduşi rolul de a iniţia în cadrul activităţilor sale acţiuni cu caracter social, acţiuni care se desfăşurau în
exclusivitate pe un teritoriu restrâns şi cu o finanţare majoritară din bugetul propriu al acestor instituţii.
După anul 1989 în România, donatorii internaţionali publici şi privaţi au reprezentat principala sursă de
finanţare a sectorului. În urma unui studiu efectuat de către Forumul Donatorilor din România a rezultat
faptul că în anul 2001 finanţarea internaţională era estimată la peste 90 % din totalul granturilor
acordate organizaţiilor nonprofit.
După anul 2001 şi până la ora actuală s-a înregistrat o scădere procentuală a finanţărilor
internaţionale, cu toarte că în sume absolute acestea sunt în evidentă creştere, datorită iniţial
demersurilor făcute de România pentru aderarea la uniunea europeană, iar după anul 2007 a
demersurilor legate de integrarea ţării noastre în exigenţele impuse de către uniune.
Reducerea fondurilor furnizate de donatorii internaţionali reprezintă o ameninţare serioasă
pentru sustenabilitatea organizaţiilor neguvernamentale din România şi pentru beneficiarii serviciilor pe
care aceste organizaţii le oferă, obligându-le pe acestea să identifice noi surse de finanţare orientate în
special spre fondurile care sunt puse la dispoziţie de către bugetul comunităţii europene.
În ceea ce priveşte filantropia internă, aceasta este încă insuficient dezvoltată. Dacă în anii 20052006, suma direcţionată de către contribuabilii individuali, în baza prevederilor din Codul Fiscal137 (2 %
din impozitul pe venit) a fost 17.683.973 RON138 (aproape 5,3 milioane de euro), doar 8,6% dintre
contribuabili au folosit această prevedere legală, în anii 2009 – 2010 suma direcţionată de către
contribuabilii individuali a fost de 117.184.652 ron (o creştere faţă de 2008 – 2009 cu 1,06%),
organizaţiile nonprofit beneficiare au fost în număr de 23.432, iar numărul de persoane care au folosit
această prevedere a fost de 1.535.203 (cu 1,15 % mai multe persoane decât in anii 2008 - 2009)139.
Unele din marile companii active în România desfăşoară programe de responsabilitate socială
acordând finanţări unor organizaţii neguvernamentale. În 2010, printre cele mai reprezentative proiecte
de responsabilitate sociala a companiilor în cadrul Galei „Oameni pentru Oameni” au fost cele
organizate de către Camera Americană de Comerţ în România şi Asociaţia pentru Relaţii Comunitare,
care au înscris proiecte în valoare totala de peste 6,7 milioane de euro.
3.2.1 Modele de politici şi practici europene în finanţarea ONP
În Uniunea Europeană, finanţarea guvernamentală reprezintă o parte esenţială din venitul total al
organizaţiilor nonprofit. Potrivit European Citizen Action Service140 (ECAS), un ONP european tipic
primeşte circa jumătate din veniturile sale din surse publice. ECAS consideră că din acest motiv, relaţia
financiară care există între sectorul ONP şi finanţatorii publici este una vitală141. În 2010, procentul
venitului sectorului neguvernamental obţinut din finanţări guvernamentale varia între 30% (Suedia,
Norvegia) la peste 70% (Belgia, Irlanda). În Europa de Vest şi în ţările CEE, finanţarea guvernamentală
variază de la aproape 20% (Slovacia) la 40% (Republica Cehă)142. Finanţarea guvernamentala pentru
sectorul ONG era estimată în anul 2005 la 5% din totalul veniturilor de care dispuneau organizaţiile
nonprofit din România143, la sfârşitul anului 2010, aceasta ridicându-se la 6,8%. Valoarea totală a
finanţării guvernamentale pentru organizaţii neguvernamentale româneşti reprezenta atunci 9,5 milioane
de euro. În anul 2010, finanţarea de la autorităţile publice centrale româneşti se cifrează în jurul a 17
milioane de euro.
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LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 (actualizată) privind Codul fiscal, Emitent: Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 927
din 23 decembrie 2003, Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2004, art. 84, alin.2
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Conform raportului – Primele rezultate naţionale ale campaniei 2% din 2006,
http://www.doilasuta.ro/rezultatenationale.htm
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Conform raportului – Rezultatele campaniei 2% din 2010, http://www.doilasuta.ro/continut/indexphp/rezultate
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European Citizen Action Service – organizaţie nonprofit creată în 1990, cu sediul central la Bruxelles, cu scopul de a
sprijini organizaţiile neguvernamentale şi indivizii în relaţia cu Uniunea Europeană prin derularea de activităţi de advocacy,
apărarea drepturilor omului şi strângere de fonduri.
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European Citizen Action Service, - The Financial relationship betwen NGOs and teh European Commission, November
2004
142
Bullain N., Toftisova R., - A Comparative Analysis of Europen Policies of NGO-Government Cooperation, in The
International Journal of Not-for-Profit Law, Volume 7, Issue 4, September 2005
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World Bank, NGO Stock-Taking in România, 1998
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Finanţarea guvernamentală pentru organizaţiile nonprofit poate fi:
• finanţarea directă, finanţare ce constă în sprijinul financiar alocat din bugetul public către o
organizaţie neguvernamentală, este înscrisă ca şi cheltuială bugetară în anul financiar dat. În general,
fondurile prevăzute sunt redirecţionate prin diverse agenţii guvernamentale (ministere, fundaţii publice
sau fonduri) sau alte surse publice (ex. Loterii naţionale). În general, sprijinul guvernamental apare fie
sub forma unei finanţări pentru bunuri sau servicii care cad în sfera de competenţă a sectorului public,
fie ca sprijin programatic pentru activităţile organizaţiilor nonprofit. Relaţiile financiare cu sectorul
neguvernamental pot fi controlate direct de către guvern (Germania) sau de agenţiile sale (Agenţia
Suedeză Internaţională de Cooperare) sau prin instituţii specifice (Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile din Croaţia sau Fondul Civil Naţional din Ungaria).
• finanţare indirectă (sprijin financiar). Aceasta nu include un transfer direct al banilor sau
proprietăţii, ci un beneficiu acordat organizaţiilor nonprofit care le permite să folosească bunurile
respective pentru a-şi îndeplini obiectivele statutare. Un astfel de sprijin nu apare în bugetul public ca o
cheltuială directă. Acest tip de sprijin conţine avantajele fiscale (de exemplu impozitul pe venit care nu
va fi colectat de la ONP, din cauza tratamentului fiscal special, este considerat un sprijin indirect).
Trebuie menţionat faptul că politicile guvernamentale (finanţarea directă, finanţarea indirectă)
pentru sectorul nonprofit sunt determinate în principal de rolul acestora în dezvoltarea societăţii şi
implementarea obiectivelor guvernamentale care sunt atribuite celui de al treilea sector. Viziunea
„europeană” cea mai avansată priveşte sprijinul financiar pentru organizaţiile nonprofit ca fiind o parte
a politicii guvernamentale, poziţionând guvernul şi organizaţiile într-o relaţie de parteneriat constructiv
în îndeplinirea unor roluri politice şi sociale importante. Acolo unde această viziune este predominantă,
această politică este însoţită de un sistem bine dezvoltat de oferire de sprijin public pentru sectorul
nonprofit, articulat fie la nivelul politic central, de către legislaţie, de un document de politică
guvernamentală, fie de un document bilateral de tip compact (Marea Britanie), sau de acte ale altor
autorităţi publice, inclusiv din partea guvernului (Croaţia) sau din partea unui minister (Germania).
La nivel european au fost identificate144 patru mari abordări care determină relaţia dintre guvern
şi organizaţiile nonprofit şi care influenţează tipurile de mecanisme de finanţare utilizate cu predilecţie:
• Abordarea bazată pe program
• Abordarea bazată pe proiect
• Abordarea bazată pe oportunităţi
• Abordarea “QUANGO” (organizaţii nonprofit cvasi-autonome)
Cele patru abordări pot fi agreate pornind de la viziunea cea mai liberală (abordarea bazată pe
program) şi ajungând la viziunea cea mai restrictivă (abordarea “QUANGO”). Ele determină şi un grad
diferit de sprijin financiar pe care guvernele sunt dispuse să îl aloce sectorului nonprofit (co-finanţare
sau finanţare 100%).
a. Abordarea bazata pe program (co-finanţare) se caracterizează prin aceea că guvernul priveşte
în mod pozitiv existenţa organizaţiilor nonprofit, a căror activităţi le percepe ca fiind complementare cu
propriile sale iniţiative. ONP-urile beneficiază de fonduri, pe o bază contractuală, pentru a-şi dezvolta
propriile iniţiative. Relaţiile dintre Guvern şi ONP-uri se bazează pe încredere reciprocă.
b. Abordarea bazata pe proiect (co-finanţare) se caracterizează prin aceea că guvernul priveşte
cu scepticism şi disconfort existenţa ONP-urilor. Propunerile de proiecte venite din partea organizaţiilor
sunt evaluate individual de către reprezentanţi ai autorităţilor publice, care verifică dacă activităţile
propuse se încadrează între priorităţile guvernamentale şi dacă sunt “acceptabile” din punct de vedere
politic. Această abordare determină ONP-urile să fie mai puţin atente în a-şi urmări propria misiune şi
să se transforme în vânători de finanţări oportunişti.
c. Abordarea bazată pe oportunităţi (co-finanţare sau finanţare 100%) se caracterizează prin
aceea că guvernul îşi elaborează propriile strategii pentru rezolvarea anumitor probleme publice şi invită
diferiţi actori externi să propună soluţii. ONP-urile intră în competiţie cu mediul economic, cu experţii
independenţi, cu instituţiile publice şi cu respectarea prevederilor legale existente în ţările respective.
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Bossuyt J., Develtere P., - Between autonomy and identity: The financing dilemma of NGOs, in The Courier ACP-EU, Nr.
152, Iulie-August 1995, p. 76-78
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d. Abordarea “QUANGO” (finanţare 100%) se caracterizează prin aceea că guvernul foloseşte
în mod conştient o serie de ONP-uri pentru a executa proiecte vizând îndeplinirea obiectivelor
guvernamentale.
Referindu-se la această finanţare şi la acest mod de a-şi îndeplini obligaţiile instituţionale de
către guvern, European Center for Not for profit Law (ECNL) a identificat patru modele principale de
cooperare între organizaţiile nonprofit şi guvern:
• Un model corporatist (sau continental);
• Un model liberal (sau anglo-saxon);
• Un model social-democrat (sau scandinav);
• Un model emergent (sau mediteranean şi est european);
Aceste patru modele poartă fiecare o anumită caracteristică specifică, pe de o parte modelul de
cooperare, iar pe de altă parte modelul ţărilor în care acesta se organizează şi desfăşoară. Astfel :
Modelul corporatist este tipic în ţări precum Germania, Austria, Olanda, Belgia, Luxemburg,
Franţa.
În Germania de exemplu, organizaţiile nonprofit joacă un rol foarte important în furnizarea
serviciilor sociale (numai Caritas Germania are de pildă peste 400 000 de angajaţi). Organizaţiile
nonprofit preiau de la stat furnizarea a numeroase servicii, fiind principalul furnizor la nivel local şi sunt
parte a sistemului naţional de protecţie socială. Există 6 mari organizaţii în sfera serviciilor sociale care
fac lobby şi negociază anual nivelul de finanţare pe care îl primesc de la guvern şi pe care îl redistribuie
mai departe.
Principalele mecanisme de finanţare în modelul corporatist sunt subsidiile şi sprijinul normativ.
Peste 50% dintre fondurile organizaţiilor provin de la guvern, suplimentate de alocări de la bugetele
locale. În Germania de exemplu, peste 65% din fondurile organizaţiilor nonprofit provin din surse
guvernamentale145.
Modelul liberal este specific tărilor anglo-saxone (Marea Britanie, Irlanda).
La baza relaţiilor dintre guvern şi organizaţii se află înţelegeri de tip contractual. ONP-urile nu
sunt îndreptăţite legal în mod direct să beneficieze de finanţare de la guvern, în schimb, serviciile pe
care guvernul doreşte să le externalizeze sunt scoase la licitaţie şi cea mai bună ofertă câştigă. ONPurile intră în competiţie cu actori din mediul privat. În afară de contracte, granturile sunt un alt mod de
finanţare a activităţilor ONP, ceea ce contribuie la sporirea caracterului competitiv, în acest sector 40%
din fondurile organizaţiilor provin din surse guvernamentale.
În Marea Britanie de exemplu, şi mai recent în Polonia care a adoptat modelul liberal, este
preferat un sistem competitiv al furnizării serviciilor sociale. Atunci când guvernul doreşte furnizarea
unui serviciu de pe o listă a serviciilor de utilitate publică, el lansează o ofertă publică. Organizaţiile
nonprofit ca şi autorităţile administraţiei publice locale (si companiile private în cazul Marii Britanii)
intră în competiţie pentru a câştiga contractul prin oferirea celui mai valoros serviciu. În acest caz,
tipurile de costuri pe care guvernul le poate acoperi pot varia - cel mai adesea însă, participanţii trebuind
să adune fonduri adiţionale pentru a câştiga licitaţia146.
Modelul social-democrat se întâlneşte în ţările nordice (Suedia, Danemarca, Norvegia,
Finlanda). Acesta se caracterizează prin faptul că pe de o parte organizaţiile nonprofit au un rol mai
puţin important în furnizarea de servicii sociale, pe de altă parte în schimb, guvernul are o influenţă mai
redusă în reglementarea sectorului asociativ. Sursele de finanţare guvernamentale sunt şi ele mai reduse
(de exemplu în Suedia doar 29% din fondurile organizaţiilor nonprofit provin din surse publice). În
acest model predomină ca şi mecanisme de finanţare granturile şi contractarea.
Modelul emergent este caracteristic ţărilor mediteraneene (Spania, Italia, Portugalia, Grecia) şi
celor din Europa de est.
Serviciile sociale sunt un sector aflat într-o faza de dezvoltare, iar activităţile din acest câmp
sunt puternic influenţate de intervenţia Uniunii Europene (din punct de vedere al obligaţiilor asumate de
către statele respective şi al mecanismelor de finanţare existente). Nivelul filantropiei locale este mai
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scăzut. Guvernele fie încearcă să controleze, fie neglijează total ONP-le. Ca mod de finanţare
predomină subsidiile şi granturile.
În Europa Centrala, unde guvernul a furnizat în mod tradiţional toate serviciile publice,
instituţiile guvernamentale existente sunt preocupate de conservarea locurilor de muncă şi veniturilor
angajaţilor publici şi privesc adesea ameninţătoare concurenţa venită din partea organizaţiilor nonprofit
furnizoare de servicii sociale. Aceeaşi tendinţă se observă în ultimul timp şi în comportamentul ţărilor
din Europa de Est care prin instituţiile specializate ale lor mai puţin încurajează şi activitatea ONP dar şi
implicit finanţarea din bani publici a acestora.
3.2.2 Forme de finanţare guvernamentală directă în Europa
Cele mai cunoscute forme de finanţare guvernamentală directă practicate în Europa pentru
organizaţiile nonprofit sunt finanţările sub forma subvenţiilor, a contractării de granturi, a achiziţiilor
publice, a sprijinului normativ, a cupoanelor valorice.
3.2.2.1 Finanţarea guvernamentală directă prin subvenţii
Subvenţiile reprezintă finanţări guvernamentale care oferă sprijin general activităţilor societăţii
civile şi nu legate de un proiect specific. Ele pot fi folosite pentru a acoperi costurile operaţionale
precum şi implementarea unui proiect specific şi servesc deci ca un sprijin general pentru organizaţiile
nonprofit care aduc contribuţii considerabile la implementarea politicilor guvernamentale. Astfel de
finanţări pot servi de asemenea la simbolizarea respectului sectorului public pentru societatea civilă şi
meritele ei.
Această formă de sprijin financiar este cea mai răspândită în tarile CEE, dar din păcate folosirea
sa actualmente este în declin. Subvenţiile directe de la buget sunt considerate o rămăşiţă a perioadei
comuniste: acele organizaţii care au făcut lobby cu succes în timpul schimbării sistemului au obţinut o
poziţie specială în buget şi au devenit îndreptăţite la subvenţii, precum Crucea Roşie (în aproape fiecare
ţară), sau Federaţia Naţionala a Pensionarilor, a Pionierilor sau a persoanelor nevăzătoare. În Ungaria,
Legea Bugetului Anual alocă subvenţii la aproape 25 de organizaţii listate în anexă la legea bugetară,
dar numai câteva dintre ele sunt implicate în furnizarea actuală de servicii sau în alte forme de activităţi
de beneficiu public.
Subvenţiile distribuite prin ministere sau alte instituţii guvernamentale, de regulă, merg direct
către societatea civilă care lucrează în domeniul de activitate al ministerului respectiv.
Privite ca formă de sprijin bugetar, subvenţiile pot fi furnizate din bugetele centrale, de obicei pe
baza legii bugetare. Ele pot fi, de asemenea oferite prin deciziile administrative ale autorităţilor publice.
În Ungaria, de exemplu, Parlamentul obişnuieşte să determine pe baza recomandărilor Comisiei
Parlamentare pentru Organizaţii Civice, care dintre organizaţiile nonprofit existente ar putea obţine o
subvenţie. Parlamentul Slovac a adoptat o lege specială care stabileşte linii directoare pentru
subvenţionarea societăţii civile; alocarea fondurilor este realizată printr-un minister separat. Subvenţiile
pot fi de asemenea distribuite direct de către Parlament în baza Legii bugetului anual aşa cum se
practică astăzi în Bulgaria şi Ungaria.
Fondurile distribuite sub formă de subvenţii îşi pot avea originea şi în alte surse decât în buget,
cum sunt fondurile de privatizare (Republica Cehă, sursa este pe o perioadă limitată) sau prin proceduri
de loterie (Croaţia).
Subvenţiile sunt determinate printr-un proces centralizat dar pot fi alocate şi distribuite şi de
către ministere separate (România, Bulgaria, Croaţia, Ungaria). Organismul care distribuie subvenţii, în
mod obişnuit supervizează şi cheltuirea lor.
3.2.2.2 Finanţarea guvernamentală directă prin granturi
În concordanţă cu Glosarul de Termeni ADS (Automated Directives Szstem)147 al USAID
(Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Intrenaţională), un grant este “un instrument legal folosit
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acolo unde principalul scop este transferul de bani, proprietăţi şi servicii sau orice alt tip de valoare,
receptorului pentru a realiza un scop public al sprijinirii sau stimulării autorizate de statut şi unde
implicarea substanţială de către stat nu este anticipată.” 148
Granturile sunt folosite în general nu pentru a acoperi costurile operaţionale, ci mai degrabă
dedicate implementării unor proiecte specifice care reflectă obiectivele guvernamentale programatice şi
prin urmare sunt considerate a fi de valoare publică. Costurile centrale pot fi susţinute prin granturi ca în
Ungaria, unde noul Fond Civil Naţional oferă granturi pentru costuri operaţionale, cu scopul explicit
de a întări sectorul nonprofit.
În Danemarca, organizaţiile voluntare pot primi aşa numite “granturi de bază,” destinate nu
finanţării unui proiect specific ci mai degrabă distribuite în baza unor criterii obiective precum scopul,
venitul, şi fondurile care se autogenerează. Un tip de grant este cel legat de “Intenţia este de stimula
autonomia organizaţiilor voluntare şi libertatea de a-şi alege propriile activităţi şi de a fi capabile să
promoveze interesele altora.” Un alt tip de grant este disponibil pentru organizaţiile nonprofit daneze
active în domeniul social – “grantul de proiect” – care este acordat direct unor proiecte specifice sau
activităţi.
Granturile, spre deosebire de subvenţii, sunt acordate pentru un grant de tip ofertă deschisă şi nu
prin decizia individuală administrativă a unui oficiu guvernamental central sau local sau de către
Parlament. Ele pot finanţa furnizarea de servicii sociale (Germania, Croaţia, şi Marea Britanie) sau
implementarea unor programe care rezultă din asumarea obligaţiilor ţării de a oferi sprijin internaţional
pentru dezvoltare (Suedia, Danemarca, Germania). Finanţarea organizaţiilor nonprofit realizată în forma
granturilor demonstrează recunoaşterea din partea guvernului a rolului public al celui de al treilea
sector, ca o compensaţie pentru sarcinile lor sau urmărirea unor obiective care altfel ar trebui să fie
îndeplinite de către autorităţile publice.
Granturile pot proveni din buget (central sau local) sau din fonduri speciale, formate din venituri
care îşi au originea în surse financiare alternative: profituri ale loteriei, taxe, etc. De exemplu, Fondul de
“granturi de bază” din Danemarca este format din aşa numitele fonduri provenite din “Pronosportul
pentru Fotbalul Danez şi Loterie”. În completare la sursele bugetare. “Granturile de proiect” sunt
distribuite prin Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Activităţii Sociale Voluntare, care este o
sursă a bugetului central guvernamental.
În Ungaria, fondurile centrale sprijină organizaţiile nonprofit finanţate printr-un tip de mecanism
fiscal, ex. Fondul Cultural din taxa pe kitsch şi pornografie; Fondul de Muncă din contribuţiile plătite de
angajatori şi angajaţi, Fondul de Mediu din taxa pe gaze, amenzi plătite de poluatori; şi Fondul Naţional
Civil, din contribuţiile de 1% din cifra de afaceri. Aceste fonduri oferă de obicei granturi şi împrumuturi
nu numai societăţii civile, ci şi autorităţilor locale precum şi întreprinzătorilor dintr-un anumit domeniu.
Granturile sunt de obicei distribuite, fie direct de către guvern, fie printr-o agenţie
guvernamentală. În Marea Britanie, această funcţie este asumată de oficiile locale ale diferitelor
autorităţi guvernamentale (exemplu cele pentru sănătate, muncă, educaţie). Acest rol poate fi încredinţat
unei entităţi speciale, ca în cazul Ungariei unde există o singură fundaţie publică creată în acest scop. În
Croaţia şi Germania, guvernul oferă sprijin organizaţiilor nonprofit, care în schimb distribuie fonduri
către membrii lor. În Polonia, administraţia locală este văzută ca principalul organism responsabil
pentru licitaţii şi contractarea de servicii locale. Ministerul Danez al Afacerilor Sociale este responsabil
pentru distribuirea „granturilor de bază” organizaţiilor voluntare care lucrează în domeniul social.
Procesul de acordare de granturi în UE poate fi de asemenea administrat de către autorităţile locale sau
naţionale ale Statelor Membre ale acesteia, sau poate fi realizat de către o comisie constituită pe
domenii. Proiectele finanţate prin aceasta forma ar trebui sa fie întotdeauna direcţionate spre atingerea
unui obiectiv precis în urmărirea unei politici comune.
Eligibilitatea organizaţiilor nonprofit de a avea acces la procedurile competiţionale pentru
granturi este posibilă numai organizaţiilor cu statut de utilitate publică.
Domeniul de activitate al organizaţiei poate impune o limitare a accesului la granturi sau la
contracte dacă nu:
- operează în domeniul serviciilor de sănătate
- desfăşoară servicii sociale (umane),
- furnizează servicii privind sănătatea, asistenţa socială, educaţie, cultură, etc.
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Granturile sunt de obicei distribuite pe o baza competitivă şi după un proces de selecţie. Printre
criteriile de selecţie amintim:
- activitatea trecută a organizaţiei;
- istoria de parteneriate;
- recomandările;
- activităţile politice sau de alt tip nelegate de competiţie dar care ar putea deranja finanţatorul;
- calitatea tehnică a propunerii;
- profesionalismul personalului;
- “pachetul de proiecte” deţinut (daca a mai câştigat proiecte similare);
- coeficientul de siguranţă;
- competenţa financiară şi managerială;
- posibilitatea de a stabili un parteneriat benefic reciproc în viitor,
- limitele de timp pentru implementare daca nu sunt strict prevăzute în anunţ, etc.
Procesul de selecţie presupune luarea în considerare a unor măsuri de siguranţă în vederea
asigurării transparenţei şi a posibilităţilor nediscriminatorii de accesare. Există o serie de proceduri
unanim utilizate de toate ţările când e vorba de granturi UE şi care trebuie neapărat postate pe internet şi
categorisite pe domenii de activitate şi posibili participanţi eligibili.
Finanţarea prin granturi poate fi ocazională, pe termen lung sau pe termen scurt. Este preferată
de obicei finanţarea ocazională sau pe termen scurt, fiindcă administraţia de stat nu se poate angaja la o
finanţare pe termen lung fără să cunoască obiectivele de buget pentru anii următori, şi pentru a evita ca
societatea civilă să devină dependentă de granturi. Această perspectivă pe termen scurt limitează
posibilitatea organizaţiilor de a-şi stabili o strategie de dezvoltare printr-o finanţare cu ajutorul
granturilor.
Finanţarea prin granturi este efectuată prin semnarea unui contract între autoritatea care oferă un
grant şi organizaţia nonprofit cu prevederi contractuale precise legate de responsabilităţile părţilor şi
drepturile acestora, cerinţe de raportare şi supervizare din partea celui care oferă grantul.
3.2.2.3 Finanţarea guvernamentală directă prin achiziţii publice
Achiziţiile reprezintă activitatea de cumpărare de către autorităţile publice a unor bunuri şi
servicii furnizate de către organizaţiile nonprofit. Mecanismul legislativ pentru achiziţiile publice este
stabilit pentru toţi participanţii potenţiali, inclusiv entităţile de afaceri şi organizaţiile nonprofit.
Organizaţiile nonprofit sunt mai probabil posibile de a fi finanţate de către guvern pentru oferirea de
servicii sociale. În Germania, organizaţiile nonprofit sunt principalele furnizoare de servicii sociale. În
Marea Britanie, al doilea stadiu al procesului de restructurare a perioadei de bunăstare (1980 - 1990) a
avut ca rezultat o ruptură a sistemului administrativ anterior, introducerea unui management al
bunăstării sociale, şi a unei “cvasi-pieţe.” În cadrul noului sistem, serviciile publice trebuie să fie
încredinţate ca în cadrul unei “economii de piaţă,” astfel încât organizaţiile nonprofit trebuie să intre în
competiţie pe picior de egalitate cu instituţiile orientate spre profit şi instituţiile sectorului public. În
Croaţia, autorităţile locale au autoritatea de a încredinţa serviciile de „utilitate publică” către persoanele
fizice şi juridice pe baza unui acord scris. În Polonia, organizaţiilor nonprofit le-a fost oferită şansa de
intra în competiţie cu furnizori publici în nou adoptata Lege privind Activităţile de Utilitate Publică. În
Suedia, organizaţiile voluntare au acces la contractări pe bază de competiţie pentru furnizarea de
servicii sociale (protecţia copilului, educaţie, ajutor la domiciliu). Municipalitatea din Täby a introdus
modele inovative şi flexibile de contractare de servicii, prin luarea în considerare a diverselor aspecte
ale acestei “privatizări”. Când unui furnizor privat îi este acordat un contract, angajatul are dreptul să
aleagă daca vrea să rămână angajat de către municipalitate sau vrea să se alăture întreprinzătorului. Dar
el/ea are, de asemenea, un an la dispoziţie pentru a opta să se întoarcă la municipalitate.
Principala problemă pe care organizaţiile nonprofit o întâmpină în accesarea acestei forme de
finanţare guvernamentală este că majoritatea proiectelor deschise pentru achiziţii au o valoare mare, şi
adesea este dificil pentru ele să îndeplinească cerinţele impuse celor care licitează. În plus, achiziţiile
publice sunt considerate adesea incompatibile cu natura de nonprofit a organizaţiilor. Într-adevăr foarte
puţine proceduri de achiziţii permit accesul şi licitarea cu succes a organizaţiilor nonprofit
(esenţialmente, numai proiectele mai mici în domeniul serviciilor sociale sau serviciilor locale de
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utilitate publică). Legea Slovacă a Achiziţiilor Publice exclude în mod expres organizaţiile nonprofit ca
ofertante pentru servicii publice.
O soluţie potenţială este exemplul ungar care reprezintă o formă specială de contract numită
contract de utilitate publică. Acesta poate fi încheiat cu “o organizaţie remarcabilă de utilitate publică”
pentru furnizarea de servicii de stat. Ungaria are două categorisiri a statutului de utilitate publică,
respectiv: organizaţii “normale” de utilitate publică şi organizaţii remarcabile de utilitate publică. A
doua categorie descrie organizaţiile care au un contract special cu o agenţie de stat care le desemnează
cu furnizarea de servicii publice. Un astfel de contract le îndreptăţeşte la un statut special de utilitate
publică şi taxe adiţionale şi alte beneficii care îl însoţesc. Deşi numai 8 % din societatea civilă posedă
un astfel de statut, el reprezintă o evoluţie importantă în relaţia stat/societate civilă, deoarece oferă o
formă juridică transparentă pentru organizaţiile nonprofit de a furniza servicii ale statului.
3.2.2.4 Finanţarea guvernamentală directă prin sprijin normativ
În Ungaria funcţionează un sistem normativ de furnizare a serviciilor sociale în care orice
entitate ce îndeplineşte anumite criterii şi care furnizează un serviciu ce ar trebui să fie sarcina
guvernului (inclusiv educaţie, sănătate şi servicii sociale şi alte servicii de asistenţă socială), va obţine
sprijinul guvernamental pe baza numărului de clienţi pe care îi serveşte. Sprijinul guvernamental este
calculat pe cap de locuitor şi este numit “sprijin normativ”. Furnizorul de servicii va obţine sprijinul,
indiferent dacă este o autoritate publică locală, o organizaţie nonprofit sau o companie privată.
Autorităţile locale acoperă de obicei numai costurile operaţionale, ceea ce înseamnă ca organizaţiile
nonprofit trebuie să strângă fonduri pentru a rămâne competitive.
Sprijinul financiar normativ pentru mediul asociativ suportă anumite similitudini cu sistemul de
achiziţii al serviciilor sociale. Este un ramburs organizaţiilor nonprofit care oferă servicii în domenii
precum îngrijirile privind sănătate sau educaţie, şi finanţarea este determinata pe baza serviciilor actual
oferite. În cadrul acestui sistem, personale fizice au dreptul de a-şi alege propriul lor furnizor de servicii,
posibil o organizaţie nonprofit, care apoi caută rambursarea din partea guvernului.
În mod obişnuit, finanţarea normativă este precedată de un contract cu autoritatea publică, şi/sau
permisiunea de a opera acordată de o autoritate publică, ce autorizează accesul unei organizaţii
nonprofit la mecanisme de finanţare. În Ungaria, o organizaţie nonprofit îşi poate înfiinţa o activitate de
servicii sociale pe baza unui contract cu respectivul minister. Finanţarea până la care o astfel de
organizaţie nonprofit este îndreptăţită este limitată la suma sprijinului acordat unei instituţii conduse de
stat care operează în acelaşi domeniu, şi care este stabilită în Legea bugetului anual. Un sistem similar
funcţionează şi în Croaţia.
3.2.2.5 Finanţarea guvernamentală directă prin cupoane valorice
Folosirea de cupoane valorice reflectă tendinţa către modernizare şi mecanisme orientate către
piaţă în furnizarea de servicii publice. Aceasta a avut mai ales succes în ţările scandinave. În cadrul
acestui sistem, municipalitatea oferă tuturor cetăţenilor cupoane valorice pentru serviciile care se află
între responsabilităţile municipalităţii, şi apoi cetăţenii îşi aleg furnizorul. Astfel de cupoane valorice
elimină disputa privind care este cel mai bun furnizor de servicii prin întărirea rolului cetăţenilor şi prin
a le da lor responsabilitatea de a selecta furnizori de servicii.
Acest mod de finanţare urmăreşte două scopuri: extinderea libertăţii de alegere a utilizatorului
unui serviciu, şi creşterea calităţii serviciului prin competiţie. Cupoanele valorice sunt un instrument de
a dezvolta furnizarea de servicii bazate pe cerere, în care piaţa, mai degrabă decât statul, dezvoltă şi
oferă servicii, copuanele servesc şi ca mijloc de plată. Destinatarii serviciului de cupoane pot fi toţi
cetăţenii sau grupuri cu nevoi specifice.
În unele municipalităţi, furnizorii predominanţi de servicii sunt contractorii privaţi, în altele sunt
organizaţiile voluntare. Remuneraţia către un furnizor poate fi reglementată de acordul între un furnizor
şi autoritatea publică care supraveghează operaţia, sau direct între client şi ofertant. Sistemul implică un
anumit grad de control prin fixarea sau limitarea onorariilor pentru serviciile furnizate.
Sistemele de cupoane sunt relevante – şi au fost introduse – în educaţie, bunăstare socială, şi alte
servicii individuale. În Suedia, un exemplu de bună practică în privinţa utilizării acestor cupoane este
municipalitatea Täby din zona Stockholm, unde există o combinaţie de succes de contractare
competitivă şi un sistem de cupoane valorice sub mottoul “cel mai bun serviciu este unul singur, cel pe
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care cineva îl alege el însuşi” şi care a produs rezultate excelente. Aceste cupoane valorice acoperă
domeniile privind protecţia copilului, educaţia şi serviciile la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
Aceasta înseamnă, de exemplu, că un centru de zi sau o şcoală primeşte o suma fixă pentru fiecare copil
înscris (similar cu sistemul normativ).
Serviciile care au avut succes în atragerea de clienţi sunt aşadar în principal serviciile finanţate
prin sistemul de cupoane valorice. Municipalitatea exercită controlul asupra furnizorilor prin, instituirea
unor mijloace tehnice, prin stabilirea de standarde de calitate a serviciilor oferite, prin solicitarea de
variate dovezi ale calităţii serviciilor, prin reguli de admitere, de încasare de taxe . Procesul începe cu o
cerere din partea potenţialului beneficiar al serviciului către un bord social. Ca răspuns, solicitantului i
se oferă un cupon care indică gama de servicii la care persoana este îndreptăţită. Aceste servicii au fost
identificate printr-o evaluare prealabilă individuală realizată de bordul social şi un secretariat al
serviciului de ajutor la domiciliu. Lista poate include diferite tipuri de ajutor personal la domiciliu–cum
ar fi: servicii de bone, servicii la cumpărături, servicii la curăţenie, etc. Cupoanele sunt oferite lunar şi
acoperă o lună de servicii. Persoana în nevoie are dreptul să aleagă furnizorul de servicii dintr-o listă a
furnizorilor care însoţeşte cuponul. El sau ea pot deasemenea alege să folosească serviciile oferite de
municipalitate.
Precizăm că aceste forme, deşi par unanim a fi acceptate de către ţările din Europa, fie că
fac parte din Comunitate, sau nu, nu sunt clişee obligatorii şi nu au acelaşi mod de derulare,
fiecare guvern îşi poate revendica dreptul de a le iniţia, organiza şi desfăşura, păstrând
specificitatea naţională.
3.2.3 Forme de finanţare guvernamentală indirecte inovativ-alternative
În Europa Centrală şi de Est, în contextul retragerii donatorilor internaţionali şi al inexistenţei
unei culturi filantropice locale, bugetul central rămâne principala sursă de fonduri către care se
îndreaptă atenţia organizaţiilor nonprofit. Accesarea resurselor pe care le oferă guvernul are o serie de
inconveniente cum ar fi: pe de o parte sprijinul financiar din partea guvernului presupune îndeplinirea
unor obligaţii şi constrângeri pe care autorităţile le impun; pe de altă parte, în noile state membre ale
Uniunii Europene cultura transparenţei şi responsabilităţii guvernamentale este o evoluţie destul de
recentă149. În aceste condiţii, organizaţiile nonprofit din Europa Centrală şi de Est au încercat în ultimii
ani să propună şi să introducă o serie de mecanisme noi de finanţare a activităţilor lor din fonduri
publice care să le garanteze atât independenţa cât şi sustenabilitatea financiară. Principiul de bază al
acestor iniţiative este acela că guvernul trebuie să pună la dispoziţie un anumit volum de fonduri
dezvoltării sectorului şi să externalizeze decizia asupra selectării beneficiarilor acestor fonduri. Este un
mecanism simplu prin care guvernul renunţă la controlul asupra unei anumite părţi a fondurilor publice
şi lasă pe contribuabilii sau organizaţiile nonprofit să decidă în mod direct alocarea acestor fonduri.
Amintim astfel: Legea privind alocarea în procent de 1% din impozitul pe venit (introdusă mai
întâi în Ungaria şi apoi în alte ţări din Europa Centrală şi de est, şi în procent de 2% în România),
crearea de fonduri private folosind venituri realizate din privatizări (modelul din Cehia), contribuţiile
egale ale autorităţii centrale la resurse colectate de către fundaţiile comunitare (un model discutat în
Letonia) sau un fond naţional independent condus de reprezentanţi aleşi ai organizaţiilor nonprofit (ca
în Ungaria) sau semi-independent (în Croaţia).
Mecanismele de finanţare inovative pot îmbrăca următoarele forme:
a. Fundaţia Fondului de Investiţii (FIF - Cehia)
În anul 1991 guvernul ceh a creat un instrument inovativ de finanţare accesibil organizaţiilor
nonprofit folosind în acest scop o parte a fondurilor provenite din privatizare150.
Astfel, a fost creată Fundaţia Fondului de Investiţii (FIF) care are ca scop redistribuirea a 1% din
veniturile rezultate din privatizare către fundaţii. Fundaţia Fondului de Investiţii a devenit pe deplin
eficientă în perioada 1997-1999. Aceasta este condusă de un consiliu de conducere care include
reprezentanţi aleşi atât de către Guvern cât şi de către organizaţiile nonprofit. FIF a devenit una dintre
cele mai importante surse de finanţare pentru organizaţiile din Cehia. Numai în anul 2002, FIF a
149
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distribuit 27 de milioane de euro către 64 de fundaţii. O treime dintre fundaţiile cehe au primit
contribuţii importate din partea FIF.
b. Loteriile naţionale (Croaţia, Muntenegru, Macedonia, Marea Britanie)
Redirecţionarea fondurilor încasate de către guvern din administrarea sau impozitarea loteriilor
şi jocurilor de noroc reprezintă o sursă alternativă de venituri pentru organizaţiile nonprofit. Prin
direcţionarea unui anumit procent din veniturile loteriei sau din taxele pe jocurile de noroc, guvernul
poate oferi un sprijin important sectorului nonprofit. Modelul cel mai eficient este cel al Loteriei
naţionale din Marea Britanie, instituit cu scopul explicit de a participa la binefacerea publică. Acest
exemplu a fost preluat cu succes şi de ţări din Europa Centrala şi de est. În Croaţia guvernul
direcţionează 50% din încasările loteriei pentru susţinerea unor activităţi de utilitate publică. Din aceste
fonduri, 14% merg către Fundaţia Naţională pentru Dezvoltarea Societăţii Civile care la rândul ei
finanţează organizaţiile nonprofit. Guvernul din Muntenegru direcţionează 60% din veniturile loteriei
către programe ale organizaţiilor active în sectorul serviciilor sociale şi a altor activităţi de utilitate
publică. În Macedonia 50% din încasările loteriei se îndreaptă către programe ale organizaţiilor
persoanelor cu dizabilităţi şi către Crucea Roşie macedoneană.
c. Fondul Naţional Civil (Ungaria)
În anul 2000, volumul finanţării guvernamentale pentru organizaţii nonprofit în Ungaria era de
28,4% din totalul veniturilor organizaţilor, crescând de la an la an astfel încât la sfârşitul anului 2009
acesta a atins conform strategiei guvernului ungar procentul de 49 %. O consecinţă a acestei strategii de
sprijin programatic pentru societatea civilă a fost crearea Fondului Civil Naţional în anul 2003. Fondul
Civil Naţional din Ungaria (FCN) a fost înfiinţat cu scopul de a susţine costurile operaţionale ale
organizaţiilor nonprofit (cel puţin 60% din fondurile alocate sunt folosite în acest scop) 151. FCN este
înfiinţat ca fond de stat separat, în subordinea cabinetului Primului Ministru şi în administrarea
Ministerului pentru Egalitate de Şanse. Principala sursă de venit a FCN este bugetul de stat care alocă
anual cel puţin echivalentul donaţiilor contribuabililor care intră sub incidenţa legii privind 1% din
impozitul pe venit, dar nu mai puţin de 0,5% din totalul taxelor datorate în anul respectiv. Obiectivul
final este de a reuşi mobilizarea a unei sume ce variază între 23-27 milioane de euro anual152.
Organul principal de decizie al FCN este Consiliul, format din 17 membri: 2 reprezentanţi ai
Parlamentului, 3 reprezentanţi ai Guvernului şi 12 reprezentanţi ai sectorului nonprofit aleşi pe criterii
de reprezentativitate tematică şi geografică.
Fondul astfel constituit este orientat în exclusivitate pentru finanţarea organizaţiilor nonprofit
care iniţiază acţiuni legate de asistenţa socială, acţiuni cu caracter social – cultural, acţiuni care au
impact social asupra cetăţenilor, fie din raza de activitate a sediului social al acestora, fie în parteneriat
cu alte asemenea organizaţii de pe întinsul Ungariei.

3.3 Finanţarea persoanelor juridice fără scop patrimonial – organizaţii nonprofit în România
România ca parte componentă din Uniunea Europeana şi ţinînd cont de strategia guvernelor care
s-au succedat după anul 2007, iniţiază acţiuni care să îi permită integrarea cât mai rapidă în exigentele
impuse de către aceasta dar şi de apropiere din punct de vedere al protecţiei sociale cu protecţia socială
practicată de către ţările membre şi nu numai. Organizaţiile nonprofit în România au avut o dezvoltare
destul de lentă datorită faptului că nici temeiul legal al organizării şi funcţionării acestora nu a fost
modificat faţă de cel existent, acesta fiind valabil din anul 1924 şi până în anul 2000. După 10 ani de
trecere la economia de tip privat capitalist, a fost posibilă apariţia OG 26/2000 care conferea noi
posibilităţi organizaţiilor nonprofit de tip asociativ de a-şi stabili şi de a funcţiona după criterii specifice
economiei de piaţă.
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3.3.1 Forme de finanţare guvernamentală directă în România
Finanţarea guvernamentală a ONP-rilor în România – reprezintă operaţiunea de alocare de sume
direct sau indirect de la bugetul de stat pentru acestea, având ca scop prestarea unor servicii şi
dezvoltarea de proiecte şi programe. Şi în România identificăm cele două forme de finanţare pentru
organizaţiile nonprofit practicate în ţările comunităţii europene, şi anume finanţarea directă şi finanţarea
indirectă sau sprijin financiar indirect.
Mecanismul de finanţare directă reprezintă un set de proceduri aplicat de către o autoritate
publică centrală în baza unor acte normative şi care cuprind normele, principiile şi criteriile prin care se
acorda finanţare organizaţiilor nonprofit şi instituţiilor publice. Prin aceste acte normative elaborate de
către parlament se reglementează raporturile care se nasc între guvern ca şi putere executivă şi
organizaţiile nonprofit ca beneficiare a resurselor publice într-un context bine reglementat şi cu drepturi
şi obligaţii exprese între cele două părţi.
Dacă unele temeiuri legale stauează cadrul serviciilor sociale153 şi documentele cu caracter
administrativ care se încheie sub forma contractelor de servicii şi contractelor de parteneriat, alte
temeiuri legale vizează domeniul unor subvenţii154 şi a finanţărilor nerambursabile155 din fonduri
publice, iar altele statuiază modul concret de încredinţare prin sistemul achiziţiilor publice a contractelor
de concesiune, de lucrări publice şi de servicii156.
Din punct de vedere juridic, ca principale forme de finanţare directă de la bugetul public în
România identificăm:
a. Subvenţiile - reprezintă o formă de suport financiar din partea bugetului de stat pentru
acoperirea unor costuri directe ocazionate de furnizarea unor servicii de către Ministerul Muncii
Familiei si Protecţiei Sociale. Această formă de finanţare respectă în mare parte regimul subvenţiilor
practicat în comunitatea europeană, simbolizând astfel respectul sectorului public pentru societatea
civilă şi meritele acesteia. Instituţiile specializate ale statului pun la dispoziţia organizaţiilor nonprofit
resursele financiare necesare organizării şi implementării unor proiecte cu impact social, cel mai des
utilizate fiind proiectele ce asigură o protecţie socială efectivă.
Persoanele juridice fără scop patrimonial române, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale,
care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor care,
potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea.
De la bugetul de stat se pot aloca subvenţii organizaţiilor nonprofit romane cu personalitate
juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale ţării
şi care au încheiat convenţii cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru prestarea acestor servicii.
De la bugetele locale se pot aloca subvenţii organizaţiilor nonprofit romane cu personalitate
juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ şi,
respectiv, din municipiul Bucureşti şi care au încheiat convenţii cu consiliile locale în cauză, pentru
prestarea de servicii de asistenţă socială. Nivelul subvenţiilor acordate nu poate depăşi costul mediu
lunar de întreţinere, pe persoană asistată, din unităţile de asistenţă socială de stat, cu profil similar,
organizate ca instituţii publice.
Şi în România această formă de finanţare directă are o tendinţă de reducere având în vedere pe
de o parte precaritatea resurselor publice înregistrată de bugetul consolidat, iar pe de altă parte a
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tendinţei mereu crescânde de a obliga organizaţiile nonprofit de a accesa alte tipuri de finanţări care
există în cadrul Uniunii Europene degrevând şi pe această cale obligaţiile bugetului consolidat.
b. Subsidiile - reprezintă o formă de finanţare directă din partea bugetului consolidat acordată
direct organizaţiilor nonprofit. Autorităţile centrale care acordă acest tip de finanţare în România sunt
Ministerul Muncii Familiei si Protecţiei Sociale (MMFPS), Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Handicap (ANPH), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Ministerul Apărării Naţionale (MapN),
Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI), Autoritatea Natională pentru Protecţia Consumatorilor
(ANPC). Practicarea acestei forme de suport financiar vine să rezolve anumite obiective (proiecte)
iniţiate de organizaţiile nonprofit care într-o proporţie mai ridicată sau mai scăzută interferează cu
obiectul de activitate al autorităţilor centrale menţionate anterior.
c. Finanţările nerambursabile (granturile) reprezintă transferuri financiare către o organizaţie
nonprofit pentru a desfăşura o activitate de interes public fără a urmări generarea unui profit, strâns
legată de scopul organizaţiei. Organizaţia beneficiară va contribui la desfăşurarea serviciului
(proiectului) asigurând o cofinanţare din surse externe grantului. Granturile sunt acordate pe baza unei
competiţii şi în urma unui proces de evaluare a propunerii.
Autorităţile centrale care acorda acest tip de finanţare în România sunt Ministerul Muncii
Familiei si Protecţiei Sociale (MMFPS), Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH),
Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI), Departamentul pentru Relaţia cu Românii de
Pretutindeni (DRRP), Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (ASG), Autoritatea Naţională pentru
Tineret (ANT), Agentia Nationala pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT), Administraţia
Spitalelor şi Serviciilor Medicale (ASS), Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), Administraţia
Fondului Cultural Naţional (AFCN).
d. Contractul / achiziţia de servicii reprezintă o formă de finanţare prin care organizaţiile
nonprofit furnizează pentru autorităţile publice servicii la un preţ şi în condiţiile prevăzute în cadrul
unui contract. De cele mai multe ori condiţiile de furnizare a serviciilor sunt stabilite de autoritatea
publică într-un caiet de sarcini iar organizaţia va oferi metodologia de furnizare şi preţul. Contractarea
serviciilor se face în baza unei proceduri de licitaţie, care de cele mai multe ori este deschisă tuturor
furnizorilor privaţi de servicii sociale acreditaţi
Este declarată câştigătoare acea organizaţie care oferă cea mai buna calitate la un preţ avantajos.
Autorităţile centrale care acordă acest tip de finanţare în România sunt: Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale (ASG), Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Agenţia Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
(ANPH).
În fapt, cu excepţia subvenţiilor, celelalte tipuri de finanţare nu se regăsesc în formă pură în
România. Cel mai adesea, în practica acordării de finanţare guvernamentală şi în crearea mecanismelor
de finanţare, se întâlneşte o formă mixtă, care combină caracteristici ale achiziţiei de servicii şi ale
finanţărilor nerambursabile. Această situaţie descrie cel mai bine caracteristicile Programelor de interes
naţional, gestionate de către Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Autoritatea
Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH), Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului (ANPDC).
În anul 2010 şi în prezent putem identifica 4 tipuri de finanţare guvernamentală acordate de către
autorităţi:

subvenţii şi sprijin normativ: Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale
157
(MMFPS)
acordă subvenţii în baza unei solicitări scrise din partea organizaţiilor nonprofit,
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înregistrată la registratura proprie până în luna octombrie a anului curent (ultima zi lucrătoare)158.
Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:
a) cererea de solicitare a subvenţiei;
b) raportul privind activitatea organizaţiei nonprofit în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni
calendaristice;
c) statutul şi actele adiţionale, după caz;
d) dovada dobândirii personalităţii juridice;
e) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv la administraţiile financiare
ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
f) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
g) raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, în cazul
organizaţiilor nonprofit care au beneficiat de subvenţii în anul anterior;
h) dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
i) autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, precum şi alte
autorizaţii sau acreditari potrivit legislaţiei în vigoare.
Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor se
realizează de către Comisia de evaluare şi selecţionare, constituită la nivelul Ministerul Muncii Familiei
şi Protecţiei Sociale.
Evaluarea şi selecţionarea organizaţiilor nonprofit se realizează în baza următoarelor criterii:
a) justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi
priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii;
b) ponderea serviciilor de asistenţă socială în raport cu celelalte activităţi desfăşurate;
c) resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială;
d) nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de
asistenţă socială;
e) experienţa organizaţiei nonprofit în domeniul serviciilor de asistenţă socială;
f) aportul partenerilor în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, în cazul în care sunt încheiate
acorduri sau contracte de parteneriat.
În termen de 30 de zile de la data limită de depunere a documentaţiei, comisia comunică
organizaţiilor nonprofit neselecţionate motivele neacordării subvenţiei. Organizaţiile nonprofit
selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează sa fie acordate sunt aprobate prin ordin al
ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale.

subsidiile: sunt reprezentate de sume acordate din bugetul de stat şi bugetele fondurilor
speciale, care vin să completeze necesarul de surse de finanţare pentru organizaţiile nonprofit care
organizează şi desfăşoară servicii de asistenţă socială. Instituţiile care au prevăzute în bugetele lor
asemenea subsidii sunt: Agenţia Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap (ANPH),
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Ministerul Apărării Naţionale (MapN), Autoritatea Natională
pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Sumele sunt puse la dispoziţia organizaţiilor nonprofit în baza
unei documentaţii legal întocmite de către aceste organizaţii şi înaintate instituţiilor mai sus menţionate
astfel încât necesarul acestora să fie cuprins în proiectul de buget pentru anul următor. Necesarul este
înscris în solicitarea de subsidii respectâns prevederile legii finanţelor publice159. Organizaţiile nonprofit
beneficiare sunt: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Surzilor din România, Uniunea
Naţionala a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, Asociaţia de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale – ADIRI, 19 organizaţii ale minorităţilor naţionale etc.

Hotărâre nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
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finanţări nerambursabile, în baza legii 350/2005160. Temeiul legal are ca scop stabilirea
principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă
din fonduri publice, precum şi căile de atac al actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică
procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă. Pentru a putea participa la procedura
finanţării nerambursabile şi a atribuirii contractului de finanţare nerambursabilă solicitanţii trebuie să fie
persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform
legii - sau culte religioase recunoscute conform legii. Pentru contractele finanţate din Programul general
"Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" pentru perioada 2007-2013, solicitanţii trebuie să fie
persoane juridice de drept public sau privat. Legea se aplică pentru atribuirea oricărui contract de
finanţare nerambursabilă din fondurile publice, cu excepţia celor finanţate din fonduri externe
nerambursabile. Regimul finanţărilor nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie
în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor
stabilite prin legi speciale.
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru
activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta
reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a
criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru
atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare
la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică
sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general,
regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de
la aceeaşi autoritate finanţatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din
partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; pentru fondurile alocate
României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" pentru perioada
2007-2013, contribuţia din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum 5% din valoarea totală a
finanţării.
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de
proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri
publice, prin selectarea acestuia de către o comisie constituită în acest sens.
Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, costurile
asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror alegere este justificată.
Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate
programelor aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare.
Din cadrul instituţiilor statului care utilizează proceduri mai complexe în vederea selecţiei publice
de proiecte amintim: Agenţia Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap (ANPH), Agenţia
Naţionala pentru Tineret (ANT), Agenţia Naţionala pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor (ANSIT),
Institutul Cultural Român (ICR);
Din categori instituţiilor cu proceduri simplificate de selecţie fac parte:Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale (ASG), Departamentul de Relaţii Interetnice (DRI), Departamentul pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni din cadru Ministerului Afacerilor Externe (DRRP)

Lege nr. 350 din 2 decembrie 2005 (actualizată) privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, Emitent: Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 1128 din 14 decembrie 2005, Data
intrării în vigoare: 13 ianuarie 2006
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Indiferent că adoptă proceduri mai comlexe sau mai simplificate instituţiile statului au prevăzute
în bugetele proprii limite maxime de fonduri nerambursabile care se acordă pe măsură realizării
acţiunilor iniţiate de către beneficiari şi conform legislaţiei bugetare îţi pierd valabilitatea la sfârşitul
exerciţiului bugetar în caz de neutilizare.

programe de interes naţional (PIN): reprezintă acele programe care deşi fac parte din
obiectul de activitate al instituţiilor statului pot fi atrase şi organizaţii nonprofit care prin contribuţia
acestiora pot accelera finalizarea lucrării sau serviciului, beneficiarii acestora putând astfel să intre mai
repede în posesia lor şi în avantajele oferite de acestea. Amintim: Ministerul Muncii Familiei si
Protecţiei Sociale (MMFPS), Agenţia Naţională pentru Protecţia Familie (ANPF), Agenţia Naţională
pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap (ANPH), Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului (ANPDC), care anual în bugetul lor de venituri şi cheltuieli au alocate sume care sunt utilizate
pentru asemenea programe de interes naţional şi care împreună cu sumele deţinute de către organizaţiile
nonprofit acoperă contravaloarea lucrărilor sau serviciilor de interes naţional stabilite pentru perioada
respectivă.
În tabelul 3.1 prezentăm în mod sintetic autorităţile publice care în baza reglementărilor juridice
specifice asigură tipurile de finanţare beneficiarilor constituiţi din organizaţii nonprofit, organizaţii
neguvernamentale.
Autoritate
publică

Tip de finanţare
acordată
Subvenţii

Ministerul
Muncii Familiei
si Protecţiei
Sociale
(MMFPS)

Programe de interes
naţional

Subsidii

Agenţia
Naţionala
pentru Protecţia
Persoanelor cu
Handicap
(ANPH)

Finanţări
nerambursabile

Programe de interes
naţional
Agenţia
Naţională
pentru Protecţia
Drepturilor
Copilului
(ANPDC)
Agenţia pentru
Strategii
Guvernamentale

Programe de interes
naţional

Finanţări
nerambursabile

Reglementare juridică

Beneficiari (ONP, Instituţii
publice)

Legea 34/ 1998
HG 942/ 2005 pentru
modificare şi completarea
HG 1153/2001

Organizaţii nonprofit

HG 197 / 2007
HG 1293 / 2006
Ordinul 325 / 2006
Legea 350 / 2005
actualizată 2008

a. Serviciile publice
b. Direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia
copilului
c. Alţi furnizori de servicii
sociale publice
d. Furnizori privaţi: asociaţii,
fundaţii şi cultele religioase

OUG 14 / 2003
OUG 13 / 2006
Legea 448 / 2006
republicată
HG 696 / 2001
Ordinul Preşedintelui
ANAF 780 / 2006
Legea 350 / 2005
actualizată 2008
HG 723 / 2006
HG 197 / 2007
Ordinul Preşedintelui
ANAF 73 / 2006
Legea 350 / 2005
actualizată 2008

4 ONG nominalizate

a. Organizaţii nonprofit
b. ANAF în nume propriu

a. Organizaţii nonprofit
b. Direcţiile Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului

Legea 272 / 2004
Legea 350 / 2005
actualizată 2008

Organizaţiile
neguvernamentale

HG 275 / 2007
OG 205 / 2006

a. Organizaţii
neguvernamentale
b. Autorităţi locale
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Autoritate
publică
(ASG)

Departamentul
de Relaţii
Interetnice
(DRI)
Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional
(AFCN)
Administraţia
Fondului pentru
Mediu (AFM)

Tip de finanţare
acordată

Reglementare juridică

Beneficiari (ONP, Instituţii
publice)
c. Instituţiile de învăţământ
şi de cercetare
d. Unităţi private

Finanţări
nerambursabile

HG 122 / 2006

Organizaţii
neguvernamentale

Finanţări
nerambursabile

Ordinul 2364 / 2005

a. Organizaţiile
neguvernamentale
b. Instituţii publice

Finanţări
nerambursabile

OUG 196 / 2005
Legea 105 / 2006
Legea 292 / 2007

a. Operatori economici
b. Organizaţii
neguvernamentale
c. Autorităţi locale
d. Unităţi de învăţământ

Tabelul 3.1 Autorităţile administraţiei publice – posibili finanţatori pe programe şi proiecte
Sursa: elaborat de autor
3.3.2 Forme inovativ–alternative de finanţare guvernamentală indirectă în România
În România ca şi în ţările din estul Europei se observă că donatorii internaţionali sunt în
continuă scădere şi din acest motiv guvernul român este nevoit, pentru a-si duce la îndeplinire o serie de
obiective cu impact social, cultural, sportiv, etc., să încurajeze dezvoltarea organizaţiilor nonprofit şi în
acelaşi timp să impună o anumită barieră în ceea ce priveşte accesul la sursele financiare
guvernamentale obligându-le pe acestea să identifice noi surse de finanţare, adică să acceseze în mod
alternativ şi inovativ surse care să le completeze necesităţile de ordin financiar. Tot mai frecventă este
impunerea de restricţii cu privire la obligarea instituţiilor specializate ale statului să externalizeze
anumite servicii dar mai ales să selecteze cu mare atenţie beneficiarii surselor complementare (surse din
bugetul consolidat).
Putem afirma că astfel guvernul roman renunţă în mod voit la controlul asupra unei anumite
părţi (procente tot mai scăzute din fondurile publice) şi lasă pe contribuabil şi respectiv pe organizaţiile
nonprofit să decidă în mod direct identificarea de noi surse de finanţare, dar mai ales alocarea acestora
cu responsabilitate în domeniul lor de activitate.
La ora actuală organizaţiile nonprofit din România utilizează ca sursă alternativă, inovativă de
finanţare a unor activităţi din domeniul lor de activitate organizarea de baluri caritabile, spectacole
caritabile, telemaratoane, expoziţii cu caracter caritabil, parteneriate pe activităţi cu societăţi comerciale,
companii naţionale etc..
Apreciem că este demn să reamintim faptul că din impozitul pe venit plătit de către realizatorii
de venituri persoane fizice un procent de 2 % este orientat înspre organizaţiile nonprofit la cererea
expresa a salariatului şi care reprezintă în acelaşi timp şi o măsură – facilitate cuprinsă în legea anuală
privind bugetul de stat.
Propunem faptul ca o parte din încasările efectuate de către Loteria Română, respectiv din
practicarea jocurilor de noroc sistem “bingo” în diferitele variante, din veniturile Imprimeriei Naţionale
etc., să fie orientate către organizaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi cu caracter social.
Apreciem că nici România nu poate face excepţie în cadrul comunităţii europene privind
organizarea şi susţinerea cu resurse financiare publice a organizaţiilor nonprofit - dar obligândule în acelaşi timp şi pe acestea să identifice noi surse posibile de finanţare - neipunându-le
restricţii de ordin fiscal decât numai de la un anumit nivel al veniturilor realizate (peste
echivalentul a minim 15.000 EUR). În acelaşi timp le impune ca o parte din excedentul realizat la
sfârşitul exerciţiului bugetar să-l orienteze înspre activitatea investiţională pe domenii aducătoare
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de efecte financiare pozitive şi să raporteze periodic activităţile desfăşurate, exprimate valoric, la
organele de sinteză abilitate (MFP, Institutul Naţional de Statistică etc.)
3.3.3 Principiile care stau la baza finanţărilor guvernamentale în România pentru ONP uri
La baza filozofiei finanţării guvernamentale în România stau 4 principii formale, folosite în
cazul procedurilor de achiziţii publice161:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a
criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru
atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică
sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
La acestea, în cazul finanţărilor nerambursabile, se mai adăuga noi principii:
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate, urmărind realizarea unui interes
general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare
nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii alocării fondurilor nerambursabile unei
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de
minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului;
h) responsabilitatea, în sensul că finanţările nerambursabile presupun o dublă subordonare
(responsabilitate) atât faţă de organul finanţator cât şi faţă de organul de monitorizare, ambelor trebuind
să li se pună la dispoziţie date reale asumate de cei care sunt desemnaţi să utilizeze fondurile respective.
În practica, se foloseşte şi un alt principiu, cel al anualităţii:
i) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic
pentru care s-a acordat finanţarea nerambursabilă.
În România, lipsesc însă o serie de principii care, în practica europeană şi internaţională,
statuiază în mod particular relaţia autorităţilor publice cu organizaţiile nonprofit.







Acestea sunt:
principiul empatiei, care presupune o înţelegere reciprocă a celor două părţi în ceea ce priveşte
constrângerile şi posibilităţile pe care fiecare le înfruntă în îndeplinirea misiunii sale.
principiul proporţionalităţii şi al simplităţii, care recunoaşte particularităţile fiecărei categorii
de ONP şi faptul că fiecăreia dintre acestea trebuie să i se ofere condiţii şi termeni adecvaţi
capacităţilor lor operaţionale (proceduri mai simple pentru organizaţii mai mici şi pentru
finanţări mai reduse sau proceduri adecvate în funcţie de tipul de activităţi pe care fiecare
categorie de ONP le desfăşoară).
principiul orientării spre rezultatele proiectelor mai degrabă decât asupra procesului. Acest
principiu presupune, printre altele, implicarea tuturor părţilor în etapa de programare astfel încât
principiul eficacităţii folosirii fondurilor publice să devină cu adevărat relevant.
principiul dialogului, principiu ce serveşte la crearea încrederii reciproce şi la identificarea şi
depăşirea problemelor, înainte ca acestea să afecteze rezultatele proiectelor, este principiul care
rămâne la un stadiu superficial, sub forma unei consultări formale nestructurate.

161

Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 modificată, completată şi actualizată 2010 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O. nr. 418 din 15 mai 2006, Data intrării în vigoare: 15 mai 2006
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Apreciem că, în ceea ce priveşte principiul transparenţei dar mai ales al responsabilităţii,
acesta nu este folosit ca o metodă de a identifica priorităţile de finanţare ci ca un mod, atât pentru
organizaţii cât şi pentru guvern, de a învăţa din experienţa anterioară.
Deşi nu putem vorbi despre un sector nonprofit în foarte dezvoltat România, considerăm
de bun augur să apreciem iniţiativa celor care printr-un act de voinţă înfiinţează asemenea
organizaţii asociative preluând de la an la an o serie de sarcini pe care guvernul român prin
instituţiile sale nu le organizează şi le gestionează în mod corespunzător. Organizaţiile asociative,
prin activitatea lor sunt capabile să pună la dispoziţia categoriilor sociale defavorizate serviciile
de care acestea au nevoie şi să manifeste o atenţie sporită asupra eficienţei resurselor publice
alocate.
Avem convingerea că organizaţiile nonprofit cu modele practicate în comunitatea
europeană şi de organizaţii similare din alte ţări, pot să contribuie în mod efectiv la suplinirea
serviciilor pe care guvernul nu reuşeşte să le asigure, şi să le aducă mai aproape de necesităţile
curente ale românilor.

3.4 Finanţarea Bisericii Ortodoxe Române
Alături de alte biserici şi alte confesiuni, Biserica Ortodoxă Română, prin statutul şi prin modul
ei de acţiune în rândul comunităţilor locale, poate gestiona efectiv cazurile ce necesită asistenţă
socială, fără restricţii discriminatorii legate de apartenenţa la o anumită confesiune.
O serie de cazuri sociale dintr-o comunitate locală pot fi semnalate şi de multe ori gestionate de
enoriaşii ce servesc Biserica Ortodoxă Română. Apreciem necesară colaborarea administrativă şi
asocierea financiară a mai multor factori de interes local care mai uşor pot să facă faţă nevoilor de
funcţionare ale unităţii administrativ teritoriale în sensul asistenţei sociale.
Elaborarea unui buget de funcţionare corespunzător, poate permite o organizare, iniţiere
şi gestionare a serviciilor locale prin prisma principiului cost – eficacitate, chiar dacă acest buget
este întocmit, urmărit şi executat de un ONP şi echilibrat prin eforturile concertate ale mai
multor factori de interes local – printre care se numără şi BOR prin parohiile acesteia.
Nu trebuie să neglijăm faptul că suntem o ţară preponderent ortodoxă, iar credinţa ne
învaţă „să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim”, lucru ce ne îndeamnă spre
iniţierea de acţiuni cu caracter filantropic şi spre acceptarea condiţiei noastre de a dezvolta latura
umanitară.
Conform Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Biserica
Ortodoxă Română este162 comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici, monahi şi mireni, constituiţi
canonic în parohiile şi mănăstirile din eparhiile Patriarhiei Române aflate în interiorul şi în afara
graniţelor României, care mărturisesc pe Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pe
temeiul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii, şi participă la viaţa Bisericii prin aceleaşi Sfinte Taine,
slujbe liturgice şi rânduieli canonice.
Biserica Ortodoxă Română, de origine apostolică, este şi rămâne în comuniune şi unitate
dogmatică, liturgică şi canonică cu Biserica Ortodoxă universală. Biserica Ortodoxă Română este
autocefală şi unitară în organizarea şi în lucrarea sa pastorală, misionară şi administrativă.
3.4.1 Finanţarea Bisericilor în unele state europene
În contextul agitaţiei care s-a creat în legătură cu finanţarea Bisericii şi a cultelor religioase din
România de către stat, trebuie să spunem că acest lucru nu este nicidecum unic în Europa. Vom prezenta
situaţia privitoare la ajutorul financiar al statului către cultele religioase în ţări europene, unele chiar
foste membre ale blocului comunist.
Statutul din 16 ianuarie 2008 pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Emitent: Guvernul, Publicat
în: M.O. nr. 50 din 22 ianuarie 2008
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Evoluţia istorică a finanţării sau subvenţionării Bisericii de către stat, a cunoscut diverse
modalităţi, care diferă de la stat la stat. Aceste modalităţi sunt:

finanţarea Bisericii prin intermediul direct al statului, cum este cazul Belgiei,
Luxemburgului sau Greciei.

finanţarea Bisericii direct de către credincioşi, sub diverse forme:
- prin donaţii sau colecte, cum se întâmplă în Franţa, Portugalia, Marea Britanie, Irlanda, Olanda;
- prin taxă (cotizaţie) pentru Biserică (Kirchenbeitrag), cum este cazul în Austria;
- prin impozitul pentru Biserică (Kirchensteuer), în Elveţia, Germania şi Ţările Scandinave;
- prin alte modalităţi de impozitare, în Italia şi Spania.
Aceste modalităţi de finanţare funcţionează însă numai într-o formă combinată, nu în forma pură
în care au fost prezentate mai sus.163 Subvenţiile din partea statului sunt direcţionate în majoritatea
ţărilor Uniunii Europene spre activitatea social-caritativă a Bisericii (aziluri de bătrâni, spitale, case de
copii), spre şcolile private bisericeşti (în special spre cele pentru pregătirea personalului clerical), spre
asistenţa religioasă din închisori sau unităţile militare sau pentru întreţinerea bisericilor monumente
istorice.
A. Finanţarea de către stat
Acestă formă de finanţare a Bisericii prin intermediul statului este întâlnită în următoarele ţări:
Belgia, Luxemburg sau Grecia.
În Belgia, ţară cu o populaţie majoritar catolică, s-a statuat prin Constituţia din 1831 (socotită ca
fiind una dintre cele mai moderne ale momentului şi din care s-au inspirat şi constituţiile ulterioare ale
României) un compromis între Biserică şi politicienii cu viziuni mai liberale (orientare laicistă) prin
care erau fixate legăturile dintre Biserică şi stat. O separare totală între cele două nu s-a realizat, dar s-au
stabilit o libertate şi o independenţă a uneia faţă de cealaltă. Prin Constituţia napoleoniană, la articolul
181, era stabilit că statul va suporta cheltuielile pentru salariile şi pensiile clericilor de la bugetul de stat.
Statul finanţează construcţia şi repararea edificiilor cultelor religioase, precum şi facultăţile de teologie
în proporţie de 100% pe cele catolice şi 60% pe cele protestante. Prin acelaşi articol se stabileşte că
statul va suporta cheltuielile nu numai pentru personalul clerical, dar şi pentru laicii care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul bisericii.
În Grecia, fondurile pentru construcţia, întreţinerea şi restaurarea lăcaşurilor de cult vin direct
de la bugetul de stat. Acordarea acestor fonduri se întemeiază pe deciziile Sinodului Permanent al
Bisericii Ortodoxe a Greciei, ratificate de Sfântul Sinod şi publicate în Monitorul Oficial al Greciei.
Statul suportă cheltuielile legate de plata salariilor personalului bisericesc şi a pensiilor celor aflaţi în
această situaţie, a cheltuielilor legate de şcolile pentru instruirea personalului bisericesc, şi pentru
salarizarea profesorilor de religie.
În Luxemburg, care este cel mai mic stat din cadrul UE, şi cu o populaţie în proporţie de 90%
catolică, legislaţia a fost influenţată de legislaţia belgiană, constituţia din 1831 fiind folosită drept model
la întocmirea propriei legislaţii, chiar şi în ceea ce priveşte legătura între Biserică şi stat. Prin articolul
19 al Constituţiei luxemburgheze este garantată libertatea religioasă, iar prin articolul 126 este stabilită
plata celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bisericii (clerici şi laici) ca fiind suportată de bugetul
de stat, precum şi plata cadrelor didactice de la seminarul preoţesc ce există în principat. Toate
comunităţile religioase recunoscute de stat ca asociaţii de drept public sunt scutite de la plata
impozitelor.
B. Susţinerea financiară de către credincioşi
Reprezintă o a altă formă de susţinere a bisericii sau a comunităţilor religioase, realizată prin
intermediul colectelor sau donaţiilor benevole. Este întâlnita mai ales în Franţa, la Biserica Anglicana,
în Olanda etc.
În Franţa, în timpul Revoluţiei Franceze, au fost naţionalizate câteva dintre proprietăţile
bisericii pentru a putea fi acoperită o parte a deficitului bugetar. Napoleon a încercat să restabilească
pacea între stat şi biserică şi a semnat un „Concordat împreună” cu Papa Pius al VII-lea la 15 iulie 1801.
Prin acest document, statul francez se angaja să suporte cheltuielile bisericeşti, ceea ce însemnă
163

Tăvală E., - Cum este finanţată Biserica în alte state europene, Ziarul Lumina, marţi 05 aprilie 2011
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salarizarea personalului clerical, întreţinerea şi construirea edificiilor necesare cultului. La 9 decembrie
1905 însă, a fost adoptată legea prin care se stabilea separarea dintre Biserică şi stat. În aceste noi
condiţii, recunoaşterea de către stat a cultelor religioase şi finanţarea acestora nu mai erau de actualitate.
Prin Constituţia din 1958 se stipula clar că republica nu recunoaşte, nu plăteşte sau nu sprijină vreun
cult. Astăzi, 75% din veniturile bisericeşti ale cultelor ce îşi desfăşoară activitatea în Franţa provin din
colecte şi donaţii. Cealaltă cotă de 25% vine din contribuţia benevolă a credincioşilor, care este plătită
de aproximativ 45% dintre membrii Bisericii Catolice şi constă într-o donaţie ce reprezintă 1% din
venitul realizat de către o persoană fizică.
În Ţara Galilor şi în Irlanda de Nord, Biserica anglicană nu este recunoscută ca biserică
naţională. Biserica anglicană este recunoscută doar în Anglia, care o are pe regină drept conducător.
Sprijinul financiar al statului, chiar dacă nu este considerabil, se îndreaptă doar spre aceasta din urmă,
care trebuie să se întreţină şi din fonduri proprii. În spirit caracteristic englezesc, contribuţiile sunt
benevole, dar totuşi obligatorii (voluntary-but due).
În Olanda, constituţia stabileşte separarea între stat şi cultele religioase, dar acest lucru nu
înseamnă că nu există relaţii de colaborare între cele două părţi. Astfel, din 1983, statul olandez suportă
cheltuielile legate de salariile şi pensiile personalului clerical. Aceste cheltuieli şi ajutorul financiar
acordat bisericii sunt văzute ca o compensaţie pentru trecerea bunurilor şi averilor bisericii în
proprietatea statului petrecută în secolul al XVIII-lea. Statul suportă cheltuielile de întreţinere şi
restaurare a monumentelor istorice. Acordarea acestui ajutor s-a bazat pe o lege specială adoptată de
Parlament în anul 1962. În anul 1975 a fost adoptată o lege prin care se acordă sprijin financiar şi pentru
construcţia de moschei, dar ulterior ambele au fost abrogate. În prezent, conform legii în vigoare în
Olanda, guvernul poate sprijini construcţia de noi lăcaşuri de cult pentru uzul cultelor religioase
recunoscute, atunci când crede de cuviinţă şi în cuantumul pe care îl doreşte, în rest susţinerea
financiară revenind credincioşilor.
C. Impozitul eclesial şi alte sisteme de sprijinire a cultelor
Sistemele fiscale din Austria, Germania, Elveţia, Ţările Scandinave, Spania şi Italia reprezintă o
altă modalitate de sprijinire a cultelor religioase de către stat.
Austria este singura ţară în care cotizaţia cetăţenilor pentru cultele religioase este obligatorie
(legea privind cotizaţia religioasă din 1 mai 1939). Îndreptăţite la primirea fondurilor obţinute prin
contribuţia cetăţenilor sunt Biserica Romano-Catolică, Biserica Evanghelică (inclusiv cea luterană şi
reformată) şi Biserica Veche Catolică. La toate aceste confesiuni creştine se adaugă şi comunitatea
iudaică. Sumele obţinute rămân la comunităţile religioase de care sunt strânse, într-un anumit procent,
iar restul se îndreaptă către organizaţiile superioare ale bisericilor respective. Pe lângă această
modalitate de finanţare, mai există în Austria şi alte scutiri de ordin financiar acordate Bisericii cum ar
fi: scutirile de impozite, plata salariilor profesorilor de religie şi subvenţionarea şcolilor confesionale
private ale Bisericii.
În Germania, sistemul de impozitare eclesial îşi are rădăcinile pe la sfârşitul secolului al XIXlea, când statul, care până atunci suporta cheltuielile de finanţare ale bisericii, a realizat că aceste costuri
sunt prea mari ca urmare a separării dintre Biserică şi stat, a exproprieriler proprietăţilor eclesiale din
1803. Principii germani care au intrat în posesia acestor proprietăţi şi-au luat angajamentul să suporte
cheltuielile bisericii, dar acest lucru a funcţionat doar până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Acum,
statul german suportă cheltuielile de personal ale autorităţilor bisericeşti superioare, lucrările de
reconstrucţie şi întreţinere ale unor clădiri ce aparţin unităţilor bisericeşti. Pentru personalul angajat
pentru asistenţă religioasă în închisori, cămine de bătrâni şi pentru profesorii de religie din şcoli statul
suportă cheltuielile, această suportare nefiind percepută ca o scutire financiară, ci ca o obligaţie a
statului, care trebuie să asigure posibilitatea exercitării dreptului la libertatea religioasă (în cazul orelor
de religie din şcolile publice, statul asigurând prezenţa religiei confesionale ca disciplină obligatorie).
În Elveţia, este perceput impozitul eclesial, a cărui colectare diferă de la un canton la altul. O
excepţie privind acest impozit o reprezintă cantoanele Vaud, Geneva şi Neuchatel. Pe lângă impozitul
amintit, în unele cantoane există parţial contribuţia autorităţilor cantonale la plata salariilor slujitorilor, a
conducerii bisericii şi la întreţinerea imobilelor aflate în proprietatea unităţilor de cult.
În Ţările Scandinave există o formă de impozitare pentru biserică, favorabilă bisericilor
considerate naţionale:
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În Suedia, din anul 2000, sistemul de impozitare favorizează toate comunităţile religioase
înregistrate şi recunoscute de stat. Aici nu este recunoscut sub numele de impozit bisericesc
(Kirchensteuer/ Kyrkjoskatt), ci ca taxă bisericească (Kirchenabgabe/Kyrkjoovgift), dar e percepută la
fel ca toate impozitele.
În Danemarca, Biserica Naţională Luterană este finanţată în totalitate de către stat. Pe lângă
aceasta, există şi impozite bisericeşti locale, respectiv virarea unui procent de până la 7% din veniturile
comunităţii, perceput ca orice impozit local.
În Finlanda, ambele confesiuni naţionale (Biserica Luterană şi cea Ortodoxă) au posibilitatea
perceperii impozitului din rândul credincioşilor lor. Pe lângă acest ajutor, cele două confesiuni, ca de
altfel toate celelalte existente şi recunoscute pe teritoriul finlandez, beneficiază de scutire de la plata
oricărui fel de impozit.
În Norvegia nu există un impozit pentru biserică. Biserica Luterană este biserica naţională,
aceasta fiind susţinută total de către stat din punct de vedere financiar. Comunităţile locale sunt
responsabile pentru întreţinerea şi construcţia imobilelor cu scop eclesial.
În Polonia a fost realizat un „fond bisericesc” în urma semnării Concordatului cu Vaticanul.
După căderea comunismului, acest fond a fost sprijinit substanţial de la bugetul de stat, iar în ultima
perioadă s-a pus problema introducerii unui impozit eclesial la fel ca în alte ţări europene, dar ideea nu
s-a concretizat.
În Ungaria s-a dorit implementarea sistemului de redirecţionare a 1% din impozitul datorat
statului de către personalul salariat, către culte, dar s-a dovedit că doar 10% din populaţia ţării,
reprezentând persoanele care frecventau serviciile religioase, au folosit această oportunitate. În aceste
condiţii, pentru întregirea sumelor necesare cultelor religioase din Ungaria s-a revenit şi la ajutorul din
partea statului, acordat sub forma unor subvenţii.
În Bulgaria nu există un impozit pentru cultele religioase (sau impozit pe religie). O modalitate
de finanţare sunt veniturile proprii obţinute de culte prin donaţii sau contribuţii benevole. Pentru ca
veniturile obţinute direct de către culte şi subvenţiile din partea statului să scadă, printr-o hotărâre de
guvern nr. 11/22.01.1954, Biserica Ortodoxă a primit dreptul exclusiv de comercializare a obiectelor de
cult. Prin Legea cultelor din Bulgaria, la articolul 28 se prevede posibilitatea cultelor de a obţine fonduri
din partea statului pentru construirea sau restaurarea imobilelor de care au nevoie pentru desfăşurarea
serviciilor religioase sau pe care le deţin şi trebuie restaurate.
În Croaţia nu există un impozit, dar Biserica Romano-Catolică, majoritară are la nivel de
parohie o taxă benevolă, numită „lukno”, pentru salarizarea preotului, iar taxa este de aproximativ 13
euro pe an pentru o persoană. Biserica Romano-Catolică primeşte, de altfel, şi sprijin din partea
comunităţilor din alte ţări. După 2001 a intrat în vigoare un nou Cod Fiscal prin care s-a stabilit ca
Biserica să primească 185.000.000 kuna (aproximativ 24.500.000 euro) anual pentru a putea construi
sau întreţine lăcaşuri de cult şi pentru cheltuieli administrative.
În Letonia, cultele religioase au dreptul, conform articolului 15 din Legea cultelor, să
desfăşoare activităţi economice, dar pentru achitarea datoriilor sau contactarea de eventuale credite,
cultele nu pot gira cu imobilele aflate în proprietatea lor. Cultele au dreptul de a cere ajutor financiar din
partea statului, prin autorităţile responsabile cu problema cultelor şi cu aprobarea Ministerului de
Finanţe. Aceste fonduri pot fi cerute pentru acoperirea diverselor cheltuieli (chiar şi pentru construirea
bisericilor) sau pentru ajutoare umanitare. Pe lângă aceste ajutoare se adaugă posibilitatea persoanelor
fizice şi juridice de a dispune de până la 20% din impozitele datorate statului, pe care le pot dirija spre
cultele religioase.
În Lituania, Biserica s-ar putea administra din fonduri proprii, dar fără ajutoarele din partea
statului activitatea sa în societatea civilă ar fi modestă. În acest sens, statul acordă prin bugetul naţional,
cultelor recunoscute la nivel naţional, sume de bani, proporţional cu numărul credincioşilor. Majoritatea
fondurilor merg la construcţii, renovări şi întreţineri de lăcaşuri de cult, dar şi pentru centrele bisericeşti
pentru cateheză, familie şi tineret.
În Estonia, cultele religioase au statut de organizaţii nonprofit şi în consecinţă sunt absolvite de
la plata taxelor. La nivel naţional nu există un impozit pe religie, dar anual există o sumă de bani care se
acordă de la bugetul de stat către Consiliul Estonian al Bisericilor, din care fac parte nouă culte
religioase. Această sumă este alocată fiecărui cult, direct proporţional cu numărul credincioşilor. Având
în vedere că o parte a clădirilor care se află în proprietatea cultelor sunt monumente istorice sau de artă,
statul estonian sprijină fiecare cult în parte în funcţie de numărul şi importanţa clădirilor, pentru
renovarea şi întreţinerea acestora.
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În Rusia nu există impozit pe religie, cultele finanţându-se din donaţii benevole, colecte şi alte
forme de strângere de fonduri. Articolul 23 al Legii privind libertatea de conştiinţă şi de asociere
religioasă permite organizaţiilor religioase să investească în unele sectoare ale economiei, cu
respectarea legilor statului. Biserica Ortodoxă Rusă deţine şi dreptul de desfacere şi comercializare
exclusivă a obiectelor de cult, sursă din care biserica mai beneficiază de o serie de venituri, care nu sunt
supuse impozitării. Încă din 1988, din vremea preşedintelui Mihail Gorbaciov, a fost pusă piatra de
temelie a Catedralei "Iisus Mântuitorul" din Moscova. Catedrala a fost construită din contribuţia statului
rus, ca o mică recompensă faţă de crimele odioase săvârşite de regimul comunist faţă de Biserica
Ortodoxă Rusă, din contribuţia slujitorilor şi a credincioşilor săi. Catedrala "Iisus Mântuitorul" este
ridicată pe locul unei biserici construite de Biserica Ortodoxă în cinstea victoriei obţinute de ruşi asupra
armatelor lui Napoleon Bonaparte, dar care a fost dărâmată de Stalin. În aceste condiţii, ridicarea acestei
biserici cu fonduri de la bugetul de stat a fost văzută ca o normalitate şi ca o reparaţie morală a statului
faţă de Biserica Ortodoxă. Catedrala a fost finalizată la sfârşitul mandatului lui Boris Eltân reprezentând
o adevărată capodoperă arhitectonică, în care zilnic intră zeci de mii de credincioşi ruşi, vizitatori turişti,
delegaţi, adunându-se sume importante care contribuie la înfrumuseţarea, conservarea şi dezvoltarea
catedralei.
3.4.2 Finanţarea bisericii ortodoxe în România
Biserica Ortodoxă Română se administrează în mod autonom prin organisme proprii
reprezentative, constituite din clerici şi mireni, potrivit Sfintelor canoane. Este naţională şi majoritară,
potrivit vechimii apostolice, tradiţiei, numărului de credincioşi şi contribuţiei sale deosebite la viaţa şi
cultura poporului român. Biserica Ortodoxă Română (BOR) este Biserica neamului românesc, este
autocefală şi unitară în organizare şi în lucrarea sa pastorală, misionară şi administrativă.
Oragnismele centrele ale BOR sunt reprezentate de Sfântul Sinod, sinodul permanent şi
Adunarea Naţională Bisericeasă.
Atribuţiile Sfântului Sinod sunt următoarele:

vizează şi pune în activitatea sa păstrarea unităţii dogmatice, liturgice şi canonice în Biserica
Ortodoxă Română, precum şi comuniunea cu întreaga Biserică Ortodoxă;

hotărăşte înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor bisericeşti cu
caracter naţional care sunt constituite şi conduse de către Biserica Ortodoxă Română;

acordă sau retrage binecuvântarea (aprobarea) pentru înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea
asociaţiilor şi fundaţiilor ortodoxe din Patriarhia Română care au conducere proprie şi activează în
eparhiile acesteia.
Celelalte organisme centrale Sinodul Permanent şi Adunarea Naţională Bisericească, ca
organisme centrale deliberative, îndeplinesc atribuţii între şedinţele Sfântului Sinod cum ar fi:

exprimă poziţia oficială a Bisericii Ortodoxe Romane în relaţia ei cu statul şi în probleme de
interes general ale societăţii,

sprijină diferite forme de predarea a religiilor în instituţiile de stat, particulare şi
confesionale,

semnalează Sfântului Sinod literatura teologică şi spirituală,

adoptă măsuri generale pentru sprijinirea aşezămintelor culturale, social – filantropice,
economice şi fundaţionale ale bisericii,

stabileşte mijloacele de ajutorare ale organismelor şi instituţiilor centrale bisericeşti,

aprobă contul de execuţie bugetară şi bilanţul financiar contabil al administraţiei patriarhale,
al Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,

aprobă bugetul general al administraţiei patriarhale şi al Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă,

aprobă măsuri unitare privind administrarea bunurilor mobile şi imobile aflate în
proprietatea sau folosinţa unităţilor de cult din întreaga Biserică Ortodoxă Română precum şi a celor
fundaţionale,

aprobă proiecte sociale, culturale, educaţionale şi comunicaţionale,

stabileşte mijloacele de ajutorare a românilor din afara graniţelor tarii.
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Ca organizare locală, unităţile componente ale BOR sunt: parohia, mănăstirea, protopopiatul
(protoieria), vicariatul, eparhia (arhiepiscopia şi episcopia), mitropolia. Cu binecuvântarea chiriarhului
şi cu aprobarea Permanenţei Consiliului Eparhial se pot înfiinţa şi organiza asociaţii, fundaţii şi instituţii
cu caracter economic pentru susţinerea activităţilor social filantropice, social – medicale, cultural –
educaţionale şi misionare ale bisericii.
Parohia este comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici şi mireni, situată pe un anumit teritoriu şi
subordonată centrului eparhial din punct de vedere canonic, juridic, administrativ şi patrimonial, şi este
condusă de un preot paroh numit de chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective.
Credincioşii parohiei au următoarele drepturi: de a beneficia de asistenţă religioasă, de a alege
şi a fi aleşi în organismele parohiale, de a beneficia de ajutor filantropic, după posibilităţi; şi îndatoriri:
de a susţine, întări şi mărturisi credinţa Bisericii Ortodoxe; de a vieţui potrivit învăţăturii de credinţă
ortodoxă; de a participa la sfintele slujbe; de a se împărtăşi cu Sfintele Taine; de a împlini faptele milei
creştine; de a întreţine şi a ajuta biserica şi pe slujitorii ei.
Comunitatea credincioşilor care nu poate susţine cu mijloace proprii o parohie, prin hotărârea
Permanenţei Consiliului eparhial, se poate alătura la o comunitate vecină, împreună cu care formează
parohia. În acest caz, comunitatea care se alătură poartă denumirea de filie, iar membrii săi au aceleaşi
drepturi şi îndatoriri faţă de parohie ca şi cei din comunitatea la care se alătură. Prin hotărâre a
Permanenţei Consiliului eparhial, parohiile cu posibilităţi economice ajută parohiile sărace şi cu număr
mic de credincioşi.
Pe durata activităţii lor în parohie, preoţii şi diaconii sunt datori a locui în parohie, în case
parohiale, acolo unde acestea există, sau în case închiriate, şi au dreptul de folosinţă gratuită a unei
anumite suprafeţe de teren, proprietatea parohiei, aprobat de Centrul eparhial.
Preotul paroh, ca delegat al chiriarhului, este păstorul sufletesc al credincioşilor dintr-o parohie,
iar în activitatea administrativă este conducătorul administraţiei parohiale şi preşedinte al Adunării
parohiale, al Consiliului parohial şi al Comitetului parohial. Numirea sau revocarea din oficiul de paroh
se face de către chiriarh într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului eparhial, avându-se în vedere calitatea
activităţii desfăşurate. Din motive administrative, misionare sau disciplinare, oficiul parohial se poate
încredinţa de către chiriarh şi celorlalţi preoţi slujitori.
Parohul exercită mai multe atribuţii dintre care cele legate de buna organizare şi funcţionare a
parohiei amintim:
 întocmeşte şi duce la îndeplinire prevederile programului anual al activităţilor pastoralmisionare, social-filantropice şi administrativ-gospodăreşti ale parohiei;
 ţine registrul cu evidenţa tuturor parohienilor;
 administrează patrimoniul parohiei în conformitate cu hotărârile Adunării parohiale şi ale
Consiliului parohial şi controlează modul de administrare a bunurilor instituţiilor culturale, socialfilantropice şi fundaţionale bisericeşti din parohie;
 duce la îndeplinire hotărârile organismelor eparhiale şi dispoziţiile autorităţii superioare
bisericeşti (protopop, episcop sau arhiepiscop) referitoare la viaţa parohială precum şi cele ale Adunării
parohiale şi ale Consiliului parohial;
 întocmeşte şi ţine la zi inventarul bunurilor parohiei de orice natură, biblioteca, precum şi
arhiva parohiei;
 deţine sigiliul parohiei pe durata oficiului de paroh.
Preotul paroh, ca administrator al bunurilor parohiale, are următoarele îndatoriri:
 să administreze corect bunurile mobile şi imobile ale parohiei, instituţiilor culturale, sociale şi
fundaţionale, precum şi fondurile parohiale, pe baza registrelor de evidenţă financiar-contabilă, de
gestiune şi inventar;
 să ia măsuri pentru păstrarea în siguranţă a bunurilor şi a documentelor de valoare ale parohiei,
în caz de distrugere sau deteriorare a acestora informează de urgenţă Centrul Eparhial care ia măsurile
adecvate pentru rezolvarea problemei;
 să ia măsuri pentru restaurarea, conservarea şi protejarea bunurilor mobile şi imobile ale
parohiei potrivit legislaţiei bisericeşti şi civile în vigoare referitoare la patrimonial cultural naţional;
 să ţină registrul de venituri şi cheltuieli;
 să prezinte Consiliului parohial, la sfârşitul anului, o informare asupra veniturilor şi cheltuielilor
bisericeşti, culturale, sociale şi fundaţionale precum şi asupra modului de administrarea şi gestionare a
patrimoniului bisericesc;
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 să se îngrijească, împreună cu ceilalţi preoţi slujitori şi cu epitropii, de luarea măsurilor pentru
întreţinerea, repararea şi restaurarea edificiilor bisericeşti parohiale, ale instituţiilor culturale, socialfilantropice şi fundaţionale, a casei parohiale, a curţii şi cimitirului parohial, precum şi a altor bunuri
bisericeşti parohiale;
 să construiască sau să cumpere o casă parohială, acolo unde nu există;
 să se îngrijească, împreună cu ceilalţi preoţi slujitori şi cu epitropii, de înscrierea în evidenţele
parohiale şi ale autorităţilor centrale şi locale competente a bunurilor mobile şi imobile ale parohiei, de
buna administrare a acestora, precum şi de întocmirea şi buna păstrare a actelor de proprietate, potrivit
prevederilor statutare, regulamentare bisericeşti, hotărârilor organismelor bisericeşti centrale şi
eparhiale; câte o copie legalizată a actelor de proprietate a bunurilor parohiei se păstrează la protopopiat
şi la Centrul eparhial;
 să încaseze sumele cuvenite parohiei potrivit hotărârilor Adunării parohiale şi să facă la timp
plăţile curente.
Pe lângă preotul paroh, într-o parohie pot fi unul sau mai mulţi preoţi şi diaconi slujitori, numiţi
de chiriarh într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului Eparhial. Numărul slujitorilor la parohie se
stabileşte în funcţie de cerinţele misionar-pastorale locale constatate de conducerea eparhiei. Parohul,
preoţii şi diaconii slujitori, precum şi personalul bisericesc neclerical sunt datori să locuiască în parohie.
Parohul este administratorul întregii averi parohiale mobile şi imobile împreună cu Consiliul
parohial, sub controlul Centrului eparhial, şi răspunde canonic-disciplinar şi administrativ-bisericesc în
faţa acestuia, iar pentru administrarea şi gestionarea defectuoasă a averii bisericeşti răspunde şi în faţa
instanţelor civile şi penale, în baza legislaţiei în vigoare.
Organele de conducere ale parohiei sunt reprezentate de adunarea parohială, consiliul parohial,
comitetul parohial, fiecare dintre acestea având atribuţii bine precizate, fără a exista o suprapunere între
ele şi cu responsabilităţi precise. La nivelul parohiei, în cadrul comitetului parohial, există organizate
cinci servicii ( serviciul social, serviciul misionar, serviciul cultural, serviciul pentru tineret, serviciul
administrativ - gospodăresc), acestea având atribuţii precizate în mod expres şi care prin acţiunile
iniţiate vin să completeze şi să desăvârşească activitatea parohiei şi a preotului paroh din cadrul
acesteia.
Atribuţiile serviciului social, în sinteză, sunt :
 cooperează permanent cu asistenţii sociali ai parohiei, protopopiatului şi Centrului eparhial;
 cooptează în Comitetul parohial, pentru colaborare, pe asistentul social ori lucrătorul social de
la primăria locală sau, după caz, îl invită la şedinţele Comitetului parohial;
 colaborează cu unităţile medicale şi sprijină diferite programe de sănătate;
 se ocupă cu ajutorarea săracilor, orfanilor, văduvelor şi a vârstnicilor;
 sprijină integrarea socială a deţinuţilor eliberaţi din penitenciare;
 sprijină reinserţia socială a tinerilor instituţionalizaţi care, după împlinirea vârstei de 18 ani, au
părăsit centrele de plasament;
 cooperează cu organizaţii neguvernamentale, în condiţiile legislaţiei bisericeşti în vigoare;
 sprijină programul de asistenţă maternală şi adopţiile naţionale;
 promovează şi susţine programe social-filantropice ale parohiei; sprijină şi întreţine cantina
socială a parohiei;
 cooperează în permanenţă cu preoţii misionari din sistemul de sănătate, penitenciare şi armată,
azile, orfelinate etc.;
 cu acordul autorităţii bisericeşti superioare, colectează ajutoare în situaţii de urgenţă şi sprijină
constituirea unui fond financiar pentru astfel de situaţii;
 sprijină programele de prevenire şi eradicare a violenţei în familie, de combatere a traficului de
fiinţe umane, a drogurilor şi altele, precum şi acordarea asistenţei spirituale şi materiale familiilor din
care părinţii au plecat la muncă sau studii în străinătate ori au emigrat definitiv.
Rezultă că Biserica Ortodoxă Romană, aşa cum am afirmat anterior, este comunitatea
creştinilor ortodocşi constituiţi canonic în parohii şi mănăstiri. Parohia reprezintă cea mai
importantă formă de organizare, iar prin activitatea desfăşurată de aceasta, împreună cu preotul
paroh (şi alţi preoţi), se construieşte, se administrează, se gestionează, funcţionează lăcaşul de cult
şi se îndeplineşte misiunea pastorală, spiritual culturală, educaţională şi social – filantropică.
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În ceea ce priveşte finanţarea activităţii Bisericii Ortodoxe Române pornind de la nivelul
parohiei, afirmăm faptul că activităţile purtătoare de venituri, care apoi într-o formă sau alta
sunt centralizate, gestionate şi utilizate pe toate treptele organizatorice, îmbracă următoarele
forme:
3.4.2.1 Finanţarea personalului clerical şi neclerical
Personalul din cadrul BOR este reprezentat de personalul clerical şi neclerical. Personalul
clerical este reprezentat de Patriarh, Mitropoliţi, Episcopi Patriarhali, Arhiepiscopi, Episcopi Vicari,
Protopopi, Preoţi şi Diaconi, Monahi şi Monahii. Personalul neclerical este reprezentat de paracliseri,
cântăreţi, îngrijitori şi paznici.
Statul roman sprijină164 cultul ortodox, la cererea acestuia, privind salarizarea personalului
clerical şi neclerical.
Personalul clerical care beneficiază de finanţare de la statul român îşi păstrează statutul de
angajat al cultului religios ortodox.
Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în
România, se stabileşte având în vedere mai multe restricţii şi condiţionări care se referă la165 :
 personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică
beneficiază de o indemnizaţie lunară. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru
personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se
determină în raport cu venitul salarial;
 personalul din conducerea cultelor, altul decât cel încadrat pe funcţii de demnitate publică,
beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază
stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, conform
asimilărilor existente;
 personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar
la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii
în activitatea clericală, conform asimilărilor existente.
Personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate
beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului
profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală, conform asimilărilor existente.
Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, se stabilesc
prin normele metodologice de aplicare a legilor în vigoare.
Personalul clerical ce îşi desfăşoară activitatea în parohii sărace poate beneficia în procent de
30% de o salarizare de la bugetul de stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte.
În fiecare an bugetar, numărul de posturi stabilite va fi repartizat, în raport cu numărul
credincioşilor, conform ultimului recensământ şi cu nevoile reale.
Unităţile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului
de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror
personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute
în normele metodologice.
Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar, precum şi
modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al
secretarului de stat pentru culte.
În ceea ce priveşte personalul neclerical al BOR, acesta este salarizat sub forma unui sprijin
lunar (contribuţie) atât de la bugetul de stat cât şi de la bugetele locale (bugetul propriu al Consiliului
Judeţean, ajutor lunar sau contribuţie) care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din
fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.
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Facem precizarea că personalul neclerical reprezentat de cântăreţi, paracliseri, alt personal, au
nivel de salarizare stabilit la nivelul minim pe economie, iar cuantumul ajutorului lunar (contribuţii) se
cifrează la suma de 518 lei, diferenţa până la nivelul nominal al salariului acoperindu-se din veniturile
proprii realizate de către unitatea de cult – parohia.
Acordarea sprijinului lunar pentru personalul clerical se face în funcţie de nivelul studiilor
(medii, superioare), de gardul profesional obţinut şi de vechimea exprimată în ani de slujire la altar.
Pentru un preot cu gradul I, nivelul de studii medii cu vechime de peste 40 de ani, salariul de bază este
de 1.559 lei, dacă este într-o parohie săracă financiar sprijinul primit de la bugetul de stat este în suma
de 1.083 lei (80%), iar dacă este într-o parohie cu venituri medii sprijinul este de 961 lei (65%). Şi întrun caz şi în altul diferenţa până la salariul de bază se acoperă din fondurile proprii realizate, respectiv în
primul caz fiind necesari 376 lei, iar în al doilea caz 598 lei.
În mod similar arătăm că pentru un preot cu studii superioare gradul I cu peste 40 ani vechime
de slujire la altar salariul de baza este 1.999, din care 1515 se primeşte de la stat ca ajutor pentru preotul
de la o parohie săracă (80%) şi 1.231 lei pentru o parohie cu venituri medii (65%). Diferenţa până la
salariul de bază se acoperă din fondurile proprii realizate, respectiv în primul caz fiind necesari 484 lei,
iar în al doilea caz 768 lei.
Menţionăm faptul că toate celelalte contribuţii prevăzute de codul fiscal românesc trebuie
acoperite din venituri proprii realizate de către unitatea de cult, declarate şi virate pe destinaţiile legale,
astfel încât în condiţiile în care nu se iniţiază alte activităţi aducătoare de venituri în numeroase cazuri,
personalul clerical nu reuşeşte să-şi constituie şi să-şi ridice salariul conform încadrărilor prevăzute în
contractele individuale de muncă.
Opiniem că de foarte multe ori, activitatea pastorală, spiritual culturală, educaţională şi
social filantropică a personalului clerical din parohiile sărace este în mare suferinţă dacă o privim
numai din punct de vedere material, dar în foarte multe cazuri aceste activităţi menţionate
primează în condiţiile în care preotul demonstrează har şi nu profesie.
3.4.2.2 Finanţarea activităţii curente a parohiilor (de funcţionare)
Parohia, în vederea îndeplinirii misiunii sale legate de activitatea pastorală, spiritual culturală,
educaţională şi social filantropică, necesită pe lângă munca efectiv desfăşurată de către preotul paroh, de
către alţi preoţi ai parohiei, de către personalul neclerical, şi existenţa unor resurse de ordin financiar
care să-i asigure suportul material şi financiar al unei funcţionări corespunzătoare.
Prin temeiul legal existent166, statul român „recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional,
social-caritabil, cultural şi de parteneriat social, statutul lor de factori ai păcii sociale”, precum şi rolul
important al Bisericii Ortodoxe Române şi al celorlalte biserici şi culte recunoscute în istoria naţională a
României şi în viaţa societăţii româneşti.
În România nu există religie de stat; statul este neutru faţă de orice credinţă religioasă sau
ideologie atee. Cultele sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice. Statul, prin autorităţile sale, nu
va promova şi nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări faţă de vreun cult.
Autorităţile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun şi sprijină activitatea
acestora. Statul român, prin autorităţile publice abilitate, sprijină activitatea spiritual-culturală şi socială
în străinătate a cultelor recunoscute în România. Autorităţile publice centrale pot încheia cu cultele
recunoscute atât parteneriate în domeniile de interes comun, cât şi acorduri pentru reglementarea unor
aspecte specifice tradiţiei cultelor, care se supun aprobării prin lege.
Se pot identifica trei surse principale de finanţare a activităţii parohiilor ortodoxe respectiv o
sursă provenită din partea statului roman, o altă sursă provenită din contribuţia enoriaşilor, persoanelor
fizice şi juridice din raza de activitate a parohiei sau din alte parohii, ţări etc., şi a treia din activităţile
economice organizate de parohie şi din administrarea patrimoniului acesteia
a. Surse de finanţare provenite din partea statului :

Lege nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Emitent: Parlamentul,
Publicat în: M.O. nr. 11 din 8 ianuarie 2007, Data intrării în vigoare: 11 ianuarie 2007
166

142

1. Contribuţii la cerere, în raport cu numărul credincioşilor cetăţeni români şi cu nevoile reale
de subzistenţă şi activitate, salarizarea personalului clerical şi neclerical în proporţie de 65 şi 80% din
salariul nominal. Statul sprijină cu contribuţii în cuantum mai mare salarizarea personalului de cult al
unităţilor cu venituri reduse, în condiţiile stabilite prin lege.
Nimeni nu poate fi constrâns prin acte administrative sau prin alte metode să contribuie la
cheltuielile cultului religios ortodox.
2. Sprijin material din partea statului, pentru cheltuielile privind funcţionarea sa, pentru
reparaţii şi construcţii noi, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu
nevoile reale.
3. Încredinţare de servicii sociale: statul sprijină activitatea parohiilor şi în calitate de furnizori
de servicii sociale.
4. Facilităţi fiscale în condiţiile legii parohiilor ortodoxe.
Utilizarea fondurilor băneşti primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum şi
respectarea destinaţiei bunurilor primite în proprietate sau folosinţă de la autorităţile publice locale ori
centrale, se supun controlului statului.
b. Surse de finanţare provenite din partea enoriaşilor:
Din partea enoriaşilor, altor persoane fizice şi juridice din parohie dar şi din alte parohii,
teritorii, ţări, sursa de finanţare a parohiei vizează următoarele:
1. Contribuţii din partea credincioşilor săi pentru susţinerea activităţilor pe care le
desfăşoară. Statul promovează sprijinul acordat de cetăţeni parohiei prin deducerile din impozitul pe
venit şi încurajează sponsorizările către aceasta, în condiţiile legii.
2. Contribuţia (taxa) enoriaşilor pentru susţinerea cultului, taxă care deşi are caracter
benevol, tot mai des este încetăţenită metoda de stabilire a acesteia la începutul fiecărui an de către
consiliile parohiale şi de personalul clerical din parohiile respective. Taxa de cult, am putea spune că
reprezintă apanajul exclusiv al parohiilor ortodoxe şi vizează familiile din parohie sau credincioşii din
parohia respectivă (numărul de membrii ai familiilor).
3. Contribuţia şi donaţiile credincioşilor pentru susţinerea parohiei, cu excepţia celor
destinaţie specială, (pentru procurare de ornate, ori alte obiecte de cult; pentru executarea unor lucrări
de construcţii sau reparaţii etc.).
4. Contribuţii speciale reprezintă sumele care vor putea fi cheltuite, exclusiv în scopul pentru
care au fost acordate. În cazul că scopul propus, nu se poate realiza sumele vor fi restituite celor care leau dat. Schimbarea destinaţiei se poate face numai cu aprobarea Adunării Parohiale.
5. Contribuţii directe: calendare creştin ortodoxe vândute, vânzări obiecte de cult (podoabe,
icoane, cruciuliţe etc.), cărţi de cult (biblie, minee, psaltire, carte de rugăciuni), tipărituri speciale
(reviste şi ziare cu caracter religios), diverse imprimate (borderouri, chitanţe), lumânări ca obiect de
cult, donaţii la cutia milelor şi la icoanele sfinţilor, diverse servicii religioase (nunţi, botezuri,
parastase).
c. Venituri din activităţi economice şi administrarea patrimoniului:
1. Producerea de haine preoţeşti, sicrie, cruci, respete etc.,
2. Veniturile provenite din arendarea terenurilor agricole deţinute de către parohie,
3. Veniturile obţinute din activitatea agricolă prestată de către enoriaşii din parohie,
4. Veniturile realizate la vii şi livezi,
5. Venituri din chirii sau alte forme de cedare a folosinţei bunurilor,
6. Alte venituri care nu-şi găsesc identitatea în cele prezentate anterior,
7. Venituri financiare provenite din dobânzile primite la disponibilităţile băneşti existente în
contul bancar al parohiei,
8. Venituri din participaţiuni,
9. Venituri încasate aferente perioadelor precedente,
10. Venituri provenite din diverse activităţi (din cimitir, vânzare de locuri de mormânt, tragerea
clopotelor la cererea enoriaşilor, marcarea unor evenimente prin tragerea clopotelor etc.),
11. Instituirea unui fond misionar sau a unei colecte pentru diferite activităţi punctuale,
143

12. Rămăşiţe încasate din exerciţiile bugetare închise, eventualul excedent bugetar al anului
precedent,
13. Sume primite de la eparhie, patriarhie.
Din structura prezentată cu privire la sursele de finanţare, putem afirma că taxa de cult se
detaşează ca nivel valoric la fiecare parohie, cuantumul acesteia fiind determinat de numărul
credincioşilor din parohie, de puterea lor financiară, de acoperirea diferenţei de 35 sau 20% a
salariului preotului paroh şi a celorlalţi preoţi slujitori, respectiv a sumei de 152 lei la personalul
neclerical şi toate contribuţiile prevăzute de codul fiscal.
Taxele pentru serviciile religioase practicate de către parohii au un caracter unitar, valabil pentru
toate parohiile eparhiei şi sunt stabilite într-o şedinţă ordinară de către consiliul eparhial.
În ceea ce privesc veniturile provenite dintr-un fond misionar, acesta poate fi sub forma unei
cote primite de la eparhie sau a aprobării din partea consiliului eparhial de a iniţia o colectă care de
regulă este utilizată pentru activitatea social filantropică. În toate cazurilor se interzice deturnarea
sensului colectei, iar folosirea sumelor rezultate din aceasta pentru activitatea curentă a parohiei este
interzisă.
Activitatea de funcţionare a BOR constă în principal în efectuarea serviciului religios în lăcaşe
de cult organizate în biserici, mânăstiri, paraclise, etc. şi în asigurarea asistenţei religioase enoriaşilor cu
probleme de cult.
La fiecare serviciu religios efectuat, enoriaşii participanţi contribuie benevol cu anumite sume,
sume care vin să întregească sumele rezultate din taxa de cult.
Pentru activitatea de la pangare (vânzări de lumânări, obiecte de cult, publicaţii, etc..), sumele
rezultate ca diferenţă între preţurile de achiziţie şi cele de desfacere pot deasemenea completa sursele
proprii de finanţare ale Parohiei.
Serviciile religioase cu privire la cununii, boteze, înmormântări, parastase, etc., au stabilite de
asemenea anumite nivele minime de către Consiliul Eparhial al Eparhiei din care face parte Parohia în
cauză şi care de asemenea contribuie la finanţare activităţii curente a Parohiei. De exemplu, la nivelul
Eparhiei Timişoara, nivelele orientative stabilite pentru asemenea activităţi variază între 10 lei pentru un
parastas şi 100 de lei pentru o cununie sau înmormântare. Aşa cum am afirmat anterior, în funcţie de
frecvenţa acestor servicii, cuantumurile acestora pot fi majorate sau diminuate la nivelul Parohiilor.
3.4.2.3 Finanţarea activităţii investiţionale a parohiilor
Activitatea pastorală, spiritual culturală, educaţională şi social filantropica desfăşurata la nivelul
parohiei ortodoxe nu poate să se desfăşoare în localuri improprii, fără a asigura un minim de confort şi
de linişte enoriaşilor care recurg la acest gen de servicii. Din acest motiv statutul BOR stabileşte sarcini
precise pentru consiliul parohial ca acesta să se preocupe în vederea construirii unui lăcaş de cult şi a
unei case parohiale sau a închirierii unei case pentru a locui părintele paroh şi eventual ceilalţi preoţi
slujitori.
În vederea construirii unui lăcaş de cult s-au identificat următoarele surse de finanţare:
 Stabilirea unei sume pentru fiecare enoriaş care domiciliază în raza de activitate a parohiei, în
funcţie de puterea financiară, respectiv de veniturile pe care acesta le realizează, şi apoi preocuparea
pentru încasarea acestei sume de către unii membrii ai consiliul parohial;
 Iniţierea demersurilor legale care se impun şi înaintarea documentaţiei către Secretariatul de
Stat pentru Culte din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru a fi sprijinită parohia
cu sume alocate din bugetul de stat la capitolul cheltuieli de capital;
 Identificarea potenţialilor donatori şi sponsori cu putere financiară şi cu credinţa creştin
ortodoxă, dar nu numai, pentru a beneficia de sume de la aceştia;

Solicitarea aprobării de către consiliul eparhial a unor sume din fondul de ajutorare constituit la
nivelul eparhiei;
 Realizarea unor venituri de capital din înstrăinarea unor bunuri, dar nu de patrimoniu, deţinute
de parohie în vederea realizării de venituri de aceasta natură;
 Înaintarea documentaţiei către unitatea administrativ teritorială din raza de activitate parohiei
pentru a beneficia de sume prevăzute în bugetul acesteia la capitolul sport, cultura, religie;
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 Efectuarea de pelerinaje de natură religioasă în ţară şi străinătate în vederea realizării de surse
financiare care să aibă ca utilizare construirea lăcaşului de cult, şi eventual a casei parohiale în condiţiile
în care aceasta nu există.
Toate resursele financiare prezentate încasate, gestionate şi fructificate în mod corespunzător pot
reprezenta o bază în demararea activităţilor cu caracter investiţional, bineînţeles după ce s-au obţinut
toate avizele legale cu privire la lăcaşul de cult ce se doreşte a fi construit. Aceste resurse financiare
astfel realizate vor trebui sa fie evidenţiate la venituri din operaţiuni de capital, fructificate în mod
corespunzător prin alegerea instituţiei financiare cea mai generoasă din punct de vedere a dobânzilor
acordate, iar preotul paroh ca şi responsabil financiar (ordonator de credite) trebuie să manifeste
maximum de exigenţă în angajarea cheltuielilor, să nu schimbe destinaţia acestor resurse şi să manifeste
un spirit gospodăresc corespunzător.
Recunoaşterea meritelor unui preot paroh în edificarea unui lăcaş de cult se face prin acordarea
din partea chiriahului, a titlului de preot econom sau iconom stavrofor în funcţie de amploarea
activităţii investiţionale desfăşurate la nivelul parohiei.
3.4.3 Finanţarea acţiunilor cu caracter social-filantropic
Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă167 ansamblul de instituţii şi măsuri prin care
statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea locală şi societatea civilă
intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii
care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunităţilor.
Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile
sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacitaţilor individuale sau colective pentru
asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune
socială.
Acţiunile cu caracter social filantropic reprezintă o preocupare însemnată a parohiilor ortodoxe,
acestea constând în participarea financiară la susţinerea şi funcţionarea în bune condiţii a serviciul social
constituit la nivelul acestora. Fiecare activitate a serviciului social deşi se creează impresia că este
desfăşurată în mod individual după o metodă şi procedee specifice - trebuie sa facem menţiunea că
această activitate are la bază o îndrumare metodologică din partea secţiei asistenţă socială din cadrul
eparhiei şi a consilierului metropolitan pe probleme de asistenţă socială – precum şi procedurile
adoptate în cadrul fiecărei secţii sunt prezentate şi aprobate în cadrul consiliului eparhial şi apoi sunt
transmise parohiilor care, la rândul lor, împreuna cu serviciul social le pun în practică.
Sursele de finanţare a acţiunilor cu caracter social filantropic sunt provenite din sursele aferente
activităţii curente a parohiei, dar şi de la Fondul Central Misionar, respectiv din accesarea de programe
cu finanţare integrală sau cofinanţare din diferite fonduri ale comunităţii europene sau a altor organizaţii
nonprofit cu acelaşi specific de activitate, dar cu excedent de resurse.
Activităţile desfăşurate de către parohie cu privire la acţiunile cu caracter social filantropic sunt
legate de :
- acţiuni comune cu asistenţii sociali ai parohiei, protopopiatului şi Centrului eparhial;
- acţiuni comune de colaborare cu asistentul social ori lucrătorul social de la primăria locală sau, după
caz, îl invită pe acesta la şedinţele Comitetului parohial;
- acţiuni comune cu unităţile medicale ce sprijină diferite programe de sănătate;
- acţiuni comune cu organele în drept privind ajutorarea săracilor, orfanilor, văduvelor şi a vârstnicilor;
- acţiuni comune privind integrarea socială a deţinuţilor eliberaţi din penitenciare;
- acţiuni comune cu organele în drept privind reintegrarea socială a tinerilor instituţionalizaţi care, după
împlinirea vârstei de 18 ani, au părăsit centrele de plasament;
- acţiuni comune cu organizaţii neguvernamentale, în condiţiile legislaţiei bisericeşti în vigoare;
- acţiuni comune privind programul de asistenţă maternală şi adopţiile naţionale;
- acţiuni comune de promovare şi susţinere a programelor social-filantropice ale parohiei sprijinind şi
întreţinând cantina socială a parohiei;
Legea nr. 47 din 8 martie 2006 - privind sistemul naţional de asistenţă socială, emitent: Parlamentul, publicat în M.O. nr.
239 din 16 martie 2006
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- acţiuni comune cu preoţii misionari din sistemul de sănătate, penitenciare şi armată, azile, orfelinate
etc.;
- acţiuni comune privind colectarea de ajutoare în situaţii de urgenţă şi în constituirea unui fond
financiar pentru astfel de situaţii;
- acţiuni comune privind eradicarea violenţei în familie, combaterea traficului de fiinţe umane,
combaterea traficului de drogurilor şi altele, şi acordarea asistenţei spirituale şi materiale familiilor din
care părinţii au plecat la muncă sau studii în străinătate ori au emigrat definitiv.
Activitatea social filantropică a parohiilor interferează cu activitatea organizaţiilor nonprofit în
care elementul predominant este asistenţa socială, parohia participând cu activitate filantropică şi
confesională a preotului paroh şi a preoţilor slujitori.
Biserica Ortodoxă Română, chiar de la începuturile sale a desfăşurat o activitate social
filantropică prin parohiile existente la nivelul comunităţilor locale. Uneori activitatea social filantropică
a fost modestă, iar alterori a fost subapreciată, mai ales în ultimul timp de către organizaţiile nonprofit
care prin resursele financiare deţinute, uneori şi-au depăşit calitatea de simplu ocrotitor din punct de
vedere social, antrenând adesea culte neoprotestante care în foarte multe cazuri au vizat numai partea
materială, nevoia trupului celui asistat, nevoia sufletului fiind lăsată pe al doilea plan.
Apreciem că este benefică orientarea BOR înspre extinderea reţelei social filantropice a
activităţii la nivelul parohiilor, accederea la fondurile externe fiind o obligaţie expresă a tuturor
eparhiilor şi implicit a secţiilor de asistenta socială din cadrul acestora.
Nu putem să nu amintim şi eforturile făcute de către BOR prin Întăi-Stătătorul său Daniel în
întărirea relaţiilor de colaborare cu bisericile surori, dar şi în misiunea nobilă de a dezvolta
ecumenismul şi a dorinţei ferme de a reuni bisericile creştine aşa cum acestea au fost într-o anumită
etapă a istoriei.
Prin stabilirea ca obiectiv principal în managementul, finanţarea şi gestiunea persoanelor
juridice fără scop patrimonial, s-au evidenţiat trăsăturile şi caracteristicile acestora, dar apreciem
că în contextul actualei tendinţe în activitatea unităţilor administrativ teritoriale, a ONG-urilor
din raza lor de activitate şi a Parohiilor ortodoxe, descentralizarea, managementul, finanţarea şi
gestiunea trebuie privite ca o intercondiţionare şi o interacţiune reciprocă între acestea, fiecare
solicitând şi presupunând intervenţia uneia asupra alteia într-un context dat.

3.5 Gestiunea prin buget a persoanelor juridice fără scop patrimonial
În scopul realizării obiectivelor cuprinse în statutul de organizare şi funcţionare a fiecăreia,
persoanele juridice fără scop patrimonial deţin bunuri şi disponibilităţi băneşti. În dicţionatul
enciclopedic168 român se întâlnesc următoarele definiţii ale noţiunii de gestiune:
a. Gestiunea reprezintă totalitatea operaţiilor de primire, păstrare şi eliberare a bunurilor
materiale sau a valorilor băneşti îndeplinite de angajatul unui ONP în cadrul atribuţiilor sale principale
de serviciu.
b. Gestiunea reprezintă totalitatea bunurilor încredinţate uneia sau mai multor persoane în
vederea păstrării şi mânuirii lor.
În sensul legii 22/1969169, republicată, noţiunea de gestiune are două accepţii:
- într-o primă accepţie prin gestiune se înţelege totalitatea operaţiilor de primire, păstrare şi
eliberare a bunurilor materiale sau a valorilor băneşti îndeplinite de angajatul unei organizaţii nonprofit
în cadrul atribuţiilor principale de serviciu;
- în a doua accepţie prin gestiune se înţelege totalitatea bunurilor încredinţate uneia sau mai
multor persoane în vederea primirii, păstrării şi eliberării lor.

Academia RPR, - Dicţionarul Enciclopedic Român, Editura Politică, Bucureşti, 1962 - 1966
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Analizând primul concept de gestiune apreciem că se au în vedere faptele materiale ale
angajaţilor în funcţia de gestionar, iar din al doi-lea concept deducem unitatea de aprovizionare şi
desfacere în care se găsesc bunurile încredinţate pentru gestionare.
Din cele două accepţiuni prezentate putem aprecia că noţiunea de gestiune prezintă o sumă de
activităţi pe care gestionarul este obligat să le efectueze pentru păstrarea şi asigurarea integrităţii
bunurilor sau a valorilor băneşti primite în gestiunea sa.
Gestiunea, respectiv gestionarea organizaţiilor nonprofit, face parte din funcţiunea financiarcontabilă, reprezentând o parte componentă a managementului. Gestinarul de drept în cazul
organizaţiilor nonprofit este reprezentat de managerul sau persoana special desemnată de către
fondatorii organizaţiei. În definirea conceptului de gestiune au existat mai multe preocupări
identificându-se o gestiune concurenţială, o gestiune economică, o gestiune financiară, o gestiune
frauduloasă, fiecare dintre acestea având anumite presupuneri şi caracteristici.
A. Dacă avem în vedere gestiunea concurenţială, aceasta poate fi exprimată ca fiind „un sistem
de cercetare şi exploatare pregătit de organizaţia nonprofit în vederea acţionării asupra informaţiilor
externe, susceptibile de a exercita o influenţă semnificativă asupra transformării sale pe termen scurt sau
lung”170. În elaborarea sistemului de gestiune concurenţială organizaţia nonprofit porneşte de la ciclul
gestiunii previzionale şi urmăreşte optimizarea variantei care-i permite realizarea celui mai bun rezultat
final (pe termen lung sau mediu) în funcţie de obiectivele propuse.
Dacă avem în vedere că în raza de activitate a organizaţiilor nonprofit există o gestiune
concurenţială practicată între agenţii economici existenţi, apreciem că în condiţiile în care ONP-rile
sunt asigurate prin cadrul legislativ existent, în cazul dezvoltării lor, acestea pot să iniţieze, pornind de
la forma lor de organizare - de gestiune, o serie de acţiuni care în final să le conducă la un
parteneriat benefic pentru utilizatorii serviciilor puse în comun la dispoziţia acestora.
În condiţiile în care cadrul legislativ este asigurat, dar funcţionarea concretă a organizaţiei
înregistrează o serie de minusuri şi neîmpliniri care generează pentru utilizatori numeroase nemulţumiri
şi disconfort, apare posibilă perfecţionarea modalităţilor de prestare a serviciilor, iniţiind chiar
externalizarea acestora, sau aplicând pentru parteneriate public-private corespunzătoare.
B. Referindu-ne la conceptul de „gestiune economică”, acesta poate fi definit ca reprezentând
„un ansamblu de operaţiuni care asigură gospodărirea, administrarea, valorificarea, etc., patrimoniului
unei organizaţii încredinţat unei persoane numită gestionar171”. În cazul ONP gestionarul este
reprezentat de către manager. Managerul (preşedintele) este desemnat de către fondatori de a primi, a
păstra, a elibera şi folosi bunurile date în administrare.
Dacă în condiţiile unui gestionar „tradiţional”, încredinţarea gestiunii economice se face printrun contract în care se stipulează obligaţiile, atribuţiile şi garanţiile necesare conform legii, în cazul
managerului, aşa cum am amintit anterior, încredinţarea i-o acordă fondatorii fără să existe un contract
în acest sens.
Obligaţiile, atribuţiile şi garanţiile necesare sunt cele prevăzute de lege172 şi dintre care amintim:
a)atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al fondatorilor, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu aceştia şi cu membrii organizaţiei;
c) atribuţii referitoare la elaborarea, aprobarea, execuţia şi controlul bugetului organizaţiei;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
Managerul organizaţiei în baza statutului :
 coordonează realizarea serviciilor prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă cu care se confruntă
organizaţia;
 ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile
prevăzute de dispoziţiile legale ale organizaţiei;
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 ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării
serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul organizaţiei;
 numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu
sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul organizaţiei;
 asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor
asumate în domeniul de activitate al organizaţiei.
Dobândirea patrimoniului organizaţiei are la bază un regim juridic173 bine precizat destinat să
asigure în primul rând funcţionarea corespunzătoare a acesteia şi dacă posibilităţile financiare îi permit
să abordeze şi activitatea investiţională.
Organizaţiile nonprofit deţin un patrimoniu propriu şi în anumite cazuri pot să utilizeze bunuri
aferente domeniului privat, respectiv domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale unde
organizaţia îşi are sediul social.
Bunurile aferente domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale în anumite condiţii şi cu
îndeplinirea unor cerinţe, pot să fie achiziţionate intrând în patrimoniul organizaţiei nonprofit. Bunurile
aferente domeniului public sunt cele care îndeplinesc următoarele condiţii:
 bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile;
 nu pot fi înstrăinate - ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în
condiţiile impuse de cadrul legal;
 nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;
 nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bunăcredinţă asupra bunurilor mobile.
C. În ceea ce priveşte gestiunea financiară a organizaţiei aceasta poate fi definită ca
reprezentând „activitatea de gospodărire raţională a fondurilor băneşti ale unor verigi economice
(întreprindere, buget, ramură, etc.,) de colectare şi utilizare conform destinaţiilor, a resurselor
financiare, inclusiv de control al modului de consumare a lor într-o perioadă de gestiune”174.
Gestiunea financiară în cadrul ONP este orientată cu precădere înspre sistemul de încasare,
respectiv lichidare şi plată a veniturilor proprii exclusive şi a cheltuielilor privind activitatea
organizaţiei.
Gestiunea financiară se doreşte a avea ca finalitate utilizarea şi gospodărirea raţională şi cu
eficacitate mai ales a resurselor bugetului operaţional, componentele acestuia fiind destinate cu
precădere bunei funcţionări a activităţii şi numai în cazuri excepţionale utilizarea lor şi pentru activitatea
de investiţii.
Opiniem că în condiţiile în care nevoile mereu crescânde ale categoriilor sociale
defavorizate şi implicit a ONP-urilor cu furnizare de asemenea utilităţi reclamă noi resurse
financiare, gestiunea financiară este obligatoriu a cuprinde în domeniul ei de activitate noi
mijloace şi tehnici de atragere a surselor financiare necesare acestora.
Din nefericire, foarte limitate sunt posibilităţile actuale în special pentru ONP-uri de a accesa noi
resurse financiare fără intervenţia uneori a executivului central sau local, care prin hotărâri de Guvern şi
cu ocazia rectificărilor bugetare, vin să acopere punctual cu resurse financiare anumite domenii
deficitare.
D. Gestiunea frauduloasă poate fi definită ca fiind „cauzarea cu rea credinţă a unei pagube
altei persoane sau organizaţii, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, săvârşită de
către persoanele care au în grijă aceste bunuri175”.
Gestiunea frauduloasă în cadrul ONP s-a înregistrat mai ales în condiţiile în care patrimoniul
privat al acestora a fost dobândit şi utilizat cu rea credinţă în favoarea unor persoane juridice a căror
acţionari erau chiar cei care îndeplineau temporar funcţiile de manageri, sau în cazul unor hotărâri
nelegale ale organismelor de conducere care nu au fost contestate la timp de către instituţiile în cauză şi
resursele obţinute au fost utilizate în alte scopuri decât cele legale (este cazul bunurilor existente în
Lege nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, Emitent: Parlament,
Publicată în: M.O. nr. 448 din 24 noiembrie 1998
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patrimoniul public al unităţilor administrativ teritoriale care au trecut în patrimoniul privat al cestora, au
fost puse la dispoziţia ONP, iar acestea le-au valorificat, resursele obţinute în loc să revină au fost
utilizate pentru achitarea unor salarii foarte ridicate, deplasări în străinătate, achiziţionarea unei logistici
utilizate exclusiv de către manager.).
Apreciem că în cazul unor ONP, putem accepta noţiunea de gestionare ca reprezentând
totalitatea mijloacelor şi strategiilor economico-financiare de determinare ştiinţifică a acelor
operaţiuni care asigură gospodărirea, administrarea, valorificarea etc. a patrimoniului acestora
încredinţat managerului care trebuie să asigure o gospodărire raţională a tuturor resurselor
materiale şi băneşti colectate şi utilizate în mod eficace în cadrul unui interval de timp, de regulă
mandatului conferit de funcţia dobândită ca urmare a votului fondatorilor.
Dacă avem în vedere faptul că patrimoniul poate fi abordat din punct de vedere economic şi
juridic, apreciem că o explicitare a acestor noţiuni ar facilita cunoaşterea specificului acestuia,
permiţând totodată introducerea în problematica unei abordări ştiinţifice a elementelor care-l compun, a
elementelor juridice care pot să apară între acestea, a evidenţei şi contabilităţii lor.
Astfel, din punct de vedere economic, patrimoniul poate fi definit ca reprezentând ansamblul
bunurilor economice, exprimate sub formă bănească, ce aparţin unei persoane, unei ONP sau unei
naţiuni la un moment dat176.
În sens juridic patrimoniul se referă la toate drepturile şi obligaţiile cu conţinut economic
ale unui subiect de drept. Dacă avem în vedere unităţile nonprofit, patrimoniul în sens juridic,
respectiv situaţia acestuia este dată de bilanţul contabil.
Din punct de vedere al evidenţei tehnico-operative şi a contabilităţii, acestea trebuie să ţină cont
în primul rând de principiile contabilităţii în partidă dublă, precum şi a utilizării conturilor contabile şi
analitice, dar fără a neglija şi evidenţa tehnico-operativă pe locuri de utilizare.
Numai astfel procedând managerul în calitatea sa de gestionar al patrimoniului încredinţat de
către fondatori este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, serviciile pe care le desfăşoară să
fie în primul rând în ajutorul categoriilor sociale defavorizate fără a pune în evidenţă aspectul
rentabilităţii acestora.
Consideraţiile de ordin teoretic prezentate anterior cu privire la tipurile de gestiune precum şi
cele legate de definirea noţiunii de gestionar vizează aspectul funcţional al organizaţiei nonprofit,
noţiunile fiind opozabile fiecărui manager cu atribuţii în cadrul organizaţiilor şi care în funcţie de
temeiurile legale specifice care reglementează domeniul de activitate al acestor organizaţii le
considerăm ca fiind comune şi posibile de urmat.
3.5.1 Bugetul persoanelor juridice fără scop patrimonial
Bugetul reprezintă transpunerea în mărimi financiare a scopului şi obiectivelor unei organizaţii
nonprofit. Prin intermediul bugetului o organizaţie nonprofit cuprinsă în aria de responsabilitate a unei
autorităţi locale poate decide cum îşi poate aloca resursele în vederea atingerii obiectivelor. Bugetul,
etapele constituirii sale, tehnicile de analiză, de fundamentare şi de evaluare ale acestuia constituie
„axa” managementului dintr-o organizaţie nonprofit.
Asstfel, bugetul trebuie să reprezinte un plan pentru direcţionarea tuturor resurselor aflate la
dispoziţia organizaţiei nonprofit: timp, resurse umane, resurse fizice; resurse ce reprezintă doar un
aspect al bugetului, iar documentul de buget, exprimat în termeni financiari, face parte din planul anual
integrat al organizaţiei nonprofit, care este un plan managerial.
Se observă că există două aspecte ale bugetului: cel legat de documentul de buget şi cel legat de
procesul de bugetare. Dacă documentul de buget are etape precise de întocmire şi aprobare, procesul de
management al bugetului este unul continuu, care se desfăşoară pe mai multe planuri, pe care le vom
detalia în cele ce urmează.
Principiile şi regulile bugetare care trebuie avute în vedere de către organizaţia nonprofit sunt
aceleaşi cu principiile şi regulile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare 177 şi care se referă la
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bugetarea resurselor publice. Principiile sunt următoarele178: principiul universalităţii, realităţii,
echilibrului, anualităţii şi publicităţii.
Principiul universalităţii179 – reprezintă principiul prin care veniturile şi cheltuielile aferente
unui buget sunt evidenţiate în sume absolute indiferent de multitudinea de resurse care le compun şi
care mai ales îmbracă o depersonalizare, adică nu există condiţionalitatea dintre o anumită sursă să se
finanţeze o anumită cheltuială.
Principiul realităţii – reprezintă principiul în baza căruia veniturile inventariate de către
organizaţie, reprezentând posibile resurse atrase în exerciţiul bugetar, să aibă la bază determinări cât mai
reale, cât mai aproape de realitate, numai astfel putându-se asigura o execuţie sănătoasă a bugetului,
respectiv o îndeplinire a tuturor obiectivelor pe care organizaţia nonprofit şi-le-a stabilit şi care trebuie
astfel acoperite cu resurse şi cu finalitatea vizată de către organizatori.
Principiul echilibrului – reprezintă principiul în baza căruia în exerciţiul bugetar curent
venituril trebuie să fie egale cu cheltuielile, sau mai sintetic, la sfârşitul exerciţiului financiar, veniturile
realizate să fie egale cu cheltuielile efectuate.
Principiul anualităţii – are la bază timpul în care bugetul este funcţional adică anul financiar
poate fi sau nu egal cu anul calendaristic. În România, anul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la
31 decembrie. În legislaţia altor ţări, anul financiar poate începe şi se sfârşeşte la date diferite de ale
noastre. Conform cu acest principiu, atât creditele bugetare, cât şi creditele de angajament aparţin
exerciţiului bugetar al anului respectiv.
Principiul publicităţii180 - În legislaţia specifică se foloseşte sensul de transparenţă a sistemului
bugetar realizată prin: dezbaterea publică a proiectelor de buget (cu prilejul apariţiei acestora);
dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a bugetelor; publicarea acestor acte
normative de aprobare a bugetelor şi conturilor anuale de execuţie a acestora în Monitorul Oficial, în
mijloacele de informare în masă, prezentându-se astfel informaţii privind execuţia veniturilor şi a
cheltuielilor (cu excepţia informaţiilor şi documentelor nepublicabile, prevăzute de lege).
Este important pentru managementul de la diferite niveluri să ţină cont, în momentul în care se
iau decizii, de conexiunile care există - în special între rezultatele ce se obţin şi obiectivele stabilite - şi
de faptul că pentru a ajunge la aceleaşi rezultate, deciziile financiare pot fi diferite. Această armonizare
este dificilă şi mare consumatoare de timp, iar pentru a fi posibilă, obiectivele trebuie formulate cu
acurateţe şi tratate fără formalism. Procesul de alocare a resurselor trebuie să aibă în vedere o perioadă
fixă de timp, de regulă anul bugetar sau anul fiscal; unele procese de alocare a resurselor se pot prelungi
pe o perioadă de timp mai mare de un an, fiind necesare bugetele multianuale, utilizate de regulă pentru
proiectele de investiţii.
3.5.2 Elaborarea bugetului organizaţiilor nonprofit
În vederea elaborării unui buget funcţional, în sensul că funcţionalitatea să permită organzaţiei
nonprofit să-şi încaseze la timp veniturile programate şi să le dea destinaţia corespunzătoare sub forma
cheltuielilor, trebuie avute în vedere anumite etape pe care managerul organizaţiei cu ajutprul
compartimentelor funcţionale să le îndeplinească.
Etapele elaborării bugetului, în sinteză, sunt următoarele:
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Figura 3.3 Ciclul bugetar
Sursa: elaborat de autor
- Construirea bugetului, reprezintă operaţiunea concretă prin care în baza unor formulare tip şi cu
respectarea principiilor enunţate anterior se procedează la elaborarea celor două părţi ale bugetului:
partea de venituri şi partea de cheltuieli cu inventarierea tuturor posibilelor venituri care ar putea fi
antrenate în cursul exerciţiului financiar respectiv şi cu detalierea cheltuielilor având în vedere
claificaţia economică a acestora (cheltuieli materiale şi de prestări de servicii, cheltuieli de personal şi
cheltuieli de capital);
- Alocarea resurselor financiare o putem defini ca reprezentând destinaţiile pe care le îmbracă
veniturile identificate concretizate în tipuri de cheltuieli care sunt programate a se efectua în exerciţiul
financiar respectiv;
- Managementul financiar operaţional - derularea operaţiilor financiar-contabile şi
monitorizarea lor reprezintă implicarea concretă a personalului de specialitate în ceea ce priveşte
încasarea, gestionarea, utilizarea şi raportarea operaţiunilor legate de activitatea financiar - contabilă a
destinaţiei resurselor financiare şi ale efectelor rezultate în urma acestei activităţi;
- Evaluarea rezultatelor şi efectelor obţinute (prin audit şi inspecţie) - măsuri de corecţie (reacţie) reprezintă modul în care se identifică cu ajutorul instrumentelor specifice ale controlului intern
(inspecţie, audit) rezultatele obţinute cu efectele fiecărei activităţi derulate, neconformităţile cu
nivelurile prestabilite, identificarea posibililor responsabili şi măsurile concrete, respectiv de corecţie,
care se impun.
Bugetul fiind instrumentul operativ, poate cel mai important, de realizare a politicilor
instituţionale, implică o atenţie deosebită din partea managementului organizaţiei nonprofit astfel încât
acesta să fie echilibrat, veniturile să acopere în totalitate cheltuielile care se iniţiază, iar dacă politica
organizaţiei este şi de a obţine un anumit excedent (ca o măsură de prevenţie a eventualelor sincope de
ordin financiar) acesta trebuie cuprins ca şi obiectiv.
Bugetul este structurat în două părţi distincte: pe de o parte veniturile pe care organizaţia
nonprofit le preconizează a fi obţinute din sursele legal constituite, iar pe de altă parte cheltuielile de
diverse naturi (conform clasificaţiei economice). Bugetul poate fi echlibrat, deficitar sau excedentar.
Bugetul echilibrat, este reprezentat de egalitatea dintre venituri şi cheltuieli.
Bugetul deficitar, reprezintă dezechilibrul dintre venituri şi cheltuieli, adică veniturile sunt mai
mici decât cheltuielile. Este un caz puţin probabil în sistemul românesc deoarece nici o cheltuială nu se
poate efectua decât după constituirea sursei de finanţare şi prin urmare cheltuielile prevăzute să fie mai
mari decât veniturile; reprezintă un caz puţin probabil. În organizaţiile nonprofit toate cheltuielile „În
plus” trebuie suportate de către cei care le-au angajat;
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Bugetul excedentar, reprezintă dezechilibrul dintre venituri şi cheltuieli, adică veniturile sunt
mai mari decât cheltuielile. În acest caz dacă este vorba de resurse publice acestea se returnează
bugetului consolidat al statului, iar dacă provin din venituri proprii, ele se pot constitui ca o sursă de
finanţare pentru alte activităţi sau programe, sau pot fi economisite şi vor fi introduse ca venituri în
bugetul anului următor, sau vor fi păstrate „în rezervă” pentru situaţii neprevăzute.
Organizaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi de asistenţă socială pentru şi în cadrul
comunităţii locale, vor trebui să fie guvernate de aceleaşi principii, reguli bugetare prevăzute în
legislaţia în vigoare şi aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale.
3.5.2.1 Construirea bugetului
În vederea eleborării unui buget corespunzător, organizaţia nonprofit pe lângă principiile şi
regulile bugetare amintite, trebuie să cunoască prin managerul său metodele posibile de aplicat şi care
sunt utilizate de organizaţii similare pentru a conferi bugetului finalitatea vizată.
Metodele cele mai des utilizate sunt:

Metoda incrementală (bugetarea istorică),

Abordarea pragmatică,

Metoda planului limitat,

Bugetarea cu bază zero,

Metoda bugetului de bază,

Bugetarea pe programe sau pe obiective.
A. Metoda incrementală (bugetarea istorică)
Are la bază condiţia sau principiul realităţii bugetare. Conform acestui principiu realitatea
presupune identificarea cât mai amănunţită a tuturor resurselor posibile de mobilizat şi de atragerea lor
în circuitul activităţii ONP-urilor, având la bază metoda istorică sau metoda clasică. În cadrul acestei
metode se cunosc următoarele submetode:
- metoda automată sau a penultimei, în care execuţia bugetară a penultimului an deja încheiat,
atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, poate fi uşor corectată sau dacă nu există
modificări ale perioadei de bugetare poate să rămână la nivelurile realizate. De regulă, în economiile
inflaţioniste nivelurile finale ale execuţiei sunt corectate cu indicele anual de inflaţie consemnate în
statisticile naţionale din cadrul cărora fac parte organizaţiile nonprofit.
- metoda creşterii sau diminuării, în perioada viitoare, a nivelurilor execuţiei bugetare
precedente, în funcţie de condiţiile concrete care se presupun a fi parcurse de către organizaţia nonprofit
pentru exerciţiul bugetar. În condiţiile actualei crize mondiale numai o alegere de ordin entuziasmant,
populist, poate să estimeze niveluri ale veniturilor cel puţin egale cu cele din anii de început ai crizei
mondiale.
- metoda analitică, în care fiecare tip de venit este identificat, analizat prin sistemul utilizării
metodelor matematice şi apoi înscris cu valori cât mai realiste. Este cea mai apreciată submetodă, dar şi
cea mai puţin utilizată datorită efortului uman destul de ridicat, şi datorită faptului că şi timpul este
evaluat ca fiind cel mai mare generator de câştiguri sau de pierdere (timpul costă bani).
B. Abordarea pragmatică
Această metodă se bazează tot pe bugetul anului precedent, dar încearcă să facă economii şi să
redistribuie cheltuielile de la un capitol la altul. Economiile efectuate sunt programate în aşa fel ca la
sfârşitul anului financiar să fie cheltuite, fiind realocate încă de la început, în etapa de construcţie a
bugetului.
Totuşi această metodă îşi are limitele ei deoarece activitatea execuţională – activitatea practică
demonstrează că există o relativitate în ceea ce priveşte posibilitatea redistribuirii cheltuielilor de la un
capitol la altul prin faptul că nu există o liniaritate comportamentală în ceea ce priveşte utilizarea
resurselor, dar mai ales în ceea ce priveşte interferenţa cu alte subactivităţi ce influenţează în mod
negativ programarea bugetară iniţială.
C. Metoda planului limitat
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Această abordare se sprijină pe bugetul anului precedent, dar ia în considerare foarte serios
programul tehnic al ONP-urilor.
Se bazează pe elementele care pot fi schimbate pentru a creşte eficienţa cheltuielilor, acţionând
asupra inductorilor de costuri, indicatori fizici, care nu sunt neapărat exprimaţi în termeni financiari, dar
au impact asupra cheltuielilor. Acest tip de planificare bugetară nu încearcă să introducă schimbări
majore sau să ia în considerare elementele de dezvoltare, ci să optimizeze cheltuielile. Această metodă
reduce riscurile, dar nu încurajează planificarea pe termen lung şi nici nu ia în considerare alternativele
posibile. Combinarea celor trei metode conduce la etapele de analiză şi de întocmire a bugetului
prezentate în tabelul de mai jos:
În procesul de întocmire şi aprobare a planului de management al ONP, trebuie ţinut cont de
următoarele:
Informaţii şi analize
Nevoi ale beneficiarilor
programelor de asistenţă
socială

Solicitări şi ale comunităţii

Orarul curent
Statele de plată curente

Planul de management –
1. Scopuri a)Estimarea
evoluţiei mediului financiar
b)obiectivele ONP-ului
(îmbunătăţirea performanţei,
nevoi schimbate, priorităţi)

Politici naţionale, locale,
alte politici

Modificarea numărului
2. Planul de implementare
de beneficiari ai
(resurse, personal de
programelor de asistenţă
specialitate, personal voluntar,
socială.
spaţii, utilităţi, servicii,
Decizii ale comunităţii
programare în timp)
locale şi modificări a
legislaţiei în domeniu
3. Orarul activităţii de
Recomandări oficiale,
asistenţă socială şi repartizare
metodologii, acte
a sarcinilor
normative, plafoane etc.
Recomandări oficiale,
4. Statele de plată a
metodologii, acte
personalului, fişele posturilor normative,
plafoane etc.

Bugetul anului anterior 5. Scrierea documentului
anticiparea
de proiect de buget
creşterilor-scăderilor de buget
Balanţa financiară excedent, deficit

Factori de influenţă a
deciziilor ONP -lui

6. Parcurgerea etapelor de
negociere şi aprobare, buget
final

Recomandări oficiale,
metodologii, acte
normative, plafoane etc.
Comunicare oficială cu
autorităţile finanţatoare şi
mediul de afaceri

Tabelul 3.2 Întocmirea şi aprobarea planului de management al ONP
La nivelul ONP-ului, bugetarea se realizează în condiţiile existenţei unor standarde şi a unor
costuri normative, care să fie folosite într-un cadru legal adecvat şi cu structuri de gestiune a informaţiei
strict necesare.
D. Bugetarea cu bază zero
Pe această bază, construirea bugetului se realizează făcând inventarul (pe capitole şi subcapitole)
a tuturor cheltuielilor anticipate a se realiza, şi calculând costurile acestor activităţi, după care se solicită
finanţarea. Deci, fiecare categorie de cheltuieli este justificată, ca şi când activitatea ar fi reluată, an de
an, de la zero. Această metodă este similară bugetării proiectelor, şi are o aplicabilitate preponderent în
cazul activităţilor sociale; metoda se aplică în unele organizaţii nonprofit, aflate în restructurare sau în
criză.
E. Metoda bugetului de bază
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Acest tip de buget se bazează pe un plan de dezvoltare, dar insistă pe cheltuielile de bază şi pe
angajamentele curente. Bugetul de bază este văzut ca un buget nucleu, minim, nicidecum unul
confortabil. Este un minimum calculat pentru condiţii foarte dure, am spune chiar de avarie. Dacă ne
luăm după procentele cunoscute, acest buget se referă strict la salarii şi cheltuielile de întreţinere reduse
la minimum, acest buget de bază ar fi circa 75 – 80%, iar restul reprezintă celelalte cheltuieli. Punctul
de plecare în construirea unui astfel de buget îl reprezintă inventarierea tuturor cheltuielilor şi
diminuarea drastică a tuturor cheltuielilor în absenţa cărora activitatea organizaţiei nonprofit ar mai
putea funcţiona încă. În urma inventarierii se generează o aşa zisă listă de cheltuieli de „supravieţuire”
reprezentând, din punct de vedere al managementului un tablou de bord pe domeniul cheltuielilor.
Odată ce această listă de cheltuieli de „supravieţuire” a fost întocmită, se reia lista cheltuielilor
„diminuate” în prima etapă, şi se evaluează fiecare poziţie, dacă aceasta corespunde priorităţilor şi
obiectivelor organizaţiei. Principiul de selecţie este că aceste elemente adăugate să ţină cont de nevoile
diferitelor categorii de beneficiari şi să nu prejudicieze alte categorii.
F. Bugetarea pe programe sau pe obiective
Acest tip de bugetare provine din administraţia militară şi este o formă foarte strictă de control a
îndeplinirii obiectivelor. Metoda de bugetare se fundamentează pe ideea că bugetarea pe capitole şi
subcapitole reprezintă doar o formă contabilă de evidenţiere a veniturilor şi cheltuielilor, şi nu are nici o
legătură cu îndeplinirea obiectivelor, care are un alt mod de organizare a bugetului, de măsurare a
rezultatelor şi a efectelor obţinute. Acest lucru a fost pe larg acceptat de organizaţiile militare, mai apoi
de cele industriale, şi mai târziu de autorităţile locale şi ONP. Totuşi, această metodă necesită mult mai
multe date şi timp, iar sistemele tradiţionale nu sunt în măsură să le furnizeze în mod facil şi de aceea
manifestă o puternică rezistenţă faţă de aceasta.
Logica bugetară a metodei de bugetare pe programe combate bugetarea pe capitole şi
subcapitole, considerând că vechea metodă, care categoriseşte activităţile în salarii, cheltuieli materiale
etc. nu poate corela resursele cu obiectivele, nu poate evalua performanţa, este condusă de costurile
istorice şi nu de nevoile identificate şi blochează orice plan de dezvoltare. Bugetarea pe programe
încurajează autonomia ONP-urilor, preocupările privind eficienţa şi eficacitatea, împrumutul de
metode din domeniul afacerilor, cerinţa unei răspunderi mai clare, lucrul în echipă şi colaborarea dintre
ONP şi comunitate.
Deciziile ONP-ului privind resursele trebuie conduse de priorităţi, managementul şi
monitorizarea folosirii lor trebuie ghidate de standarde valabile în sistem şi în toată lumea.
Există o distincţie fundamentală între managementul strategic, ce înseamnă să faci „activităţile
potrivite” şi planificare curentă, care se rezumă la a „face lucrurile bine”.
Bugetarea pe programe conţine două elemente de bază: elaborarea politicilor şi
implementarea acestora. Aceasta reprezintă de fapt distincţia dintre strategii şi aplicarea lor. Bugetul
se construieşte agregând toate politicile şi găsind posibilitatea de a fi cuprinse într-un buget general
limitat. Totuşi, în cadrul bugetului general, sunt identificabile toate programele, cu obiectivele, ţintele şi
indicatorii proprii de performanţă. Acest model realizează integrarea planului de dezvoltare pe termen
lung cu planurile bugetare anuale. O schemă a bugetării pe programe, pe obiective, apreciem că ar
putea avea următoarea prezentare:
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Stabilirea scopurilor
şi identificarea
nevoilor (obiective)
Elaborare politici –
scop direcţii de
acţiune

Evaluare
Politici şi echipe de
program

Planificare

Implementare
Bugetare –
pregătire aprobare
(bugete anuale)

Figura 3.4 Ciclul bugetarii pe programe sau pe obiective
Sursa: elaborat de autor

3.5.2.2 Alocarea resurselor financiare (surse ale bugetului) şi destinaţiile lor
Alocarea resurselor financiare reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de
organizaţia nonprofit în vederea identificării tuturor posibilelor venituri care, după încasare, să poată fi
utilizate în acoperirea cheltuielilor aferente acţiunilor iniţiate de către organizaţie. Organizaţiile
nonprofit în activitatea lor şi conform statutului de organizare şi funcţionare şi a regimului juridic al
acestora pot beneficia de resurse publice şi resurse private.
Principalele surse ale bugetului ONP-ului sunt:
a.
Alocaţiile de la bugetul consolidat şi de la bugetele locale181 reprezintă cele mai importante
surse externe ale bugetului ONP-urilor ce organizează şi desfăşoară activităţi de asistenţă socială;
b.
Veniturile proprii ale ONP-ului - provenite din formarea continuă a personalului în domeniul
organizării de cursuri, cercetării ştiinţifice, consultanţei de specialitate, a taxelor de know-how, a taxelor
administrative, din producţie şi servicii etc.. Banii proveniţi din aceste surse completează fondurile
destinate asistenţei sociale;
c.
Programe naţionale şi internaţionale - de reintegrare a forţei de muncă la condiţiile pieţei, de
recalificare şi reorientare a acesteia în domeniul asistenţei sociale;
d.
Accesări de fonduri puse la dispoziţie de comunitatea europeană şi de alte state interesate de
domeniul de activitate al ONP-urilor;
e.
Organizarea de activităţi cu caracter economic şi cu subactivităţi de intercondiţionare
antreprenoriale a căror efecte să vizeze în primul rând sporirea de resurse aferente domeniului asistenţei
sociale;
f.
Alte resurse - donaţii, sponsorizări primite etc.
Tendinţa actuală este ca alocările de fonduri să fie cât mai obiective şi mai transparente, în acest
scop se preconizează introducerea finanţării pe bază de formule/standarde de finanţare - pentru
toate alocaţiile venite de la bugetele centrale şi locale. Aceste formule asigură finanţarea proporţională
cu numărul de beneficiari, adică ONP-ul va primi o anumită sumă pentru fiecare beneficiar sau asistat
social.
Pe această bază, fiecare ONP care operează în domeniul asistenţei sociale şi alte domenii, are
obligaţia să-şi întocmească bugetul propriu de venituri şi cheltuieli în care să cuprindă sursele de
venituri şi cheltuielile acoperite din sursele respective.
În tabelul următor prezentăm, în mod sintetic, veniturile posibil de realizat ce trebuie cuprinse în
bugetul unui ONP:

Lista din 26 aprilie 2006 privind asociaţiile şi fundaţiile care au beneficiat de subvenţii de la bugetul local al Consiliului
Local al Municipiului Zalău pentru anii 2004, 2005 şi 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998, Emitent:
Consiliul Local al Municipiului Zalau, Publicat în: M.O. nr. 411 din 11 mai 2006
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Categorii de venituri
1. Alocaţii de la bugetul consolidat al statului
- de la bugetul de stat
- de la bugetul asigurărilor sociale
- de la bugetul fondurilor speciale
- de la alte bugete
2. Alocaţii de la bugetele locale
3. Venituri proprii
4. Venituri din programe naţionale şi internaţionale
organizate
5. Fonduri accesate din bugetul comunităţii
europene
6. Fonduri accesate din bugetele altor state
interesate de domeniul de activitate al ONP
7. Venituri din activităţi cu caracter economic
8. Venituri din donaţii
9. Venituri din sponsorizări
10. Venituri din operaţiuni de capital
11. Alte venituri
TOTAL

Suma

Tabelul 3.3 Veniturile organizaţiilor nonprofit
Sursa: elaborat de autor
Principalele categorii de cheltuieli sunt cheltuielile curente şi cheltuielile de capital182.
Cheltuielile curente cuprind:
- Cheltuielile de personal: cheltuielile cu salariile, contribuţiile pentru asigurările de stat, pentru
asigurările de sănătate, pentru constituirea fondului pentru şomaj, pentru constituirea unor fonduri
speciale (mediu, handicapaţi), cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări.
- Cheltuielile materiale şi servicii: drepturi cu caracter social, manuale şi rechizite, hrană,
cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon,
furnituri de birou, materiale pentru curăţenie, obiecte de inventar cu valoare mică, reparaţii curente, etc..
- Donaţii, sponsorizări şi dobânzi acordate.
Cheltuielile de capital cuprind:
- Investiţiile - ONP ului în active fixe necorporale, corporale şi mai puţin financiare – dar nu exclus.
Bugetul pe venituri şi cheltuielile se întocmeşte de către fiecare organizaţie şi va trebui să fie
echilibrat.
În tabelul următor prezentăm, în mod sintetic, categoriile de cheltuieli din bugetul unui ONP:
Categorii de cheltuieli
A. Cheltuieli curente
1. Cheltuieli de personal
- cheltuieli cu drepturile de personal
- contribuţiile angajtorului
2. Cheltuieli materiale si de servicii
-Reparaţii şi întreţinere
-Energie electrică
-Materiale
-Încălzire
-Apa – canal
-Curăţenie

Sume

Există, în anexele la actele normative şi la metodologiile emise de Ministgrul de Finanţe, formulare tipizate care cuprind,
mult mai detaliat, toate aceste categorii de cheltuieli.
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Categorii de cheltuieli
-Colectare gunoi
-Echipamente
-Cheltuieli cu medicamentele
-Mese gratuite
-Alte cheltuieli administrative strict necesare
(telefon, fax, copiator, poştă)
3. Donaţii, sponsorizări şi dobânzi acordate
B. Cheltuieli de capital
1. Investiţii în active necorporale
2. Investiţii în active corporale
3. Investiţii în active financiare
TOTAL

Sume

Tabelul 3.4 Cheltuielile organizaţiilor nonprofit
Sursa: elaborat de autor

3.5.3 Execuţia bugetară
Execuţia bugetului organizaţiilor nonprofit constă în încasarea veniturilor183 şi efectuarea
cheltuielilor aprobate de către managerul organizaţiei. Execuţia este un proces amplu şi complex, la
realizarea acesteia participă un număr însemnat de membrii ai organizaţiei (salariaţii şi voluntarii din
compartimentele funcţionale ale acesteia). Responsabilitatea execuţiei bugetare revine managerului
(preşedintelui) organizaţiei nonprofit şi personalului din cadrul acesteia căruia i s-au acordat competenţe
de identificare, şi de colectare la un nivel cât mai ridicat al veniturilor, dar şi de utilizare eficientă a
resurselor alocate, respectându-se principiul portivit căruia veniturile reprezintă limite minime de
realizat, iar cheltuielile aprobate reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite, organizaţia nonprofit
fiind obligată să respecte destinaţiile stabilite pentru fiecare sumă alocată.
Derularea execuţiei bugetului, respectiv încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor se
realizează prin grija compartimentelor specializate ale organizaţiei, execuţia veniturilor reprezentând
utilizarea tehnicilor, metodelor şi procedeelor legale în vederea încasării într-o proporţie cît mai mare a
veniturilor programate din sursele prevăzute în structura bugetului - partea de venituri. Făcând o
similitudine, cu execuţia veniturilor de natură bugetară şi care devin resurse financiare publice, putem
spune că cele patru faze ale încasării veniturilor, respectiv aşezarea, lichidarea, emiterea şi perceperea,
aceste faze pot fi practicate şi de către organizaţia nonprofit, deoarece:
- aşezarea reprezintă identificarea şi dimensionarea veniturilor de care poate să dispună organizaţia
nonprofit în momentul eleborării bugetului;
- lichidarea reprezintă nivelul venitului care poate fi încasat de către organizaţia nonprofit având la bază
prevederile legale în ceea ce privesc sursele financiare publice şi prevederile contractuale în ceea ce
privesc sursele financiare private;
- emiterea reprezintă operaţiunea prin care, în documentul – dispoziţie, managerul înscrie şi autorizează
personalul cu atribuţii de încasare să procedeze la înştiinţarea celui care pune la dispoziţie sursele
financiare publice şi private în vederea iniţierii operaţiunilor de virare a acestora către organizaţii;
- perceperea constă în încasarea efectivă a venitului în cuantumul şi la termenele stabilite, stingându-se
obligaţiile contractuale în cazul surselor private şi a prevederilor bugetare în cazul surselor financiare
publice.
Procedându-se conform fazelor de mai sus se realizează o execuţie sănătoasă a veniturilor
asigurând managerului resursele financiare necesare în vederea iniţierii şi derulării cheltueililor cu
respectarea naturii şi destinaţiei acestora.
În ceea ce priveşte execuţia cheltuielilor, putem arăta că aceasta reprezintă iniţierea acţiunilor în
vederea efectuării activităţilor care au fost cuprinse în partea de cheltuieli a bugetului organizaţiei
nonprofit.
Gisberto-Chiţu A., Tudorache S., Pitulice C., - Contabilitatea şi getiunea instituţiilor publice, Editura CECCAR,
Bucureşti. 2003, p. 23
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Execuţia cheltuielilor parcurge de asemenea patru faze184: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata resursei alocate. Dacă avem în vedere că o organizaţie nonprofit cu specific de asistenţă socială de
interes naţional are asigurate resursele financiare din bugetul consolidat al statului, atunci cele patru
faze au următoarea semnificaţie185:
- angajarea reprezintă asumarea deciziei de angajare de către un ordonator de credite (manager)
asupra cheltuielilor bugetare şi care generează obligaţia de a efectua plăţi pe seama creditelor deschise.
Angajarea cheltuiellor şi efectuarea plăţilor nu poate avea loc dacă acestea nu rezultă dintr-un act legal
(contracte, comenzi, facturi etc.) prin care sunt stabilite obligaţiile furnizorilor şi ale beneficiarului şi
fără a purta viza de control financiar preventiv acordată de către şeful compartimentului finaciar
contabil sau a înlocuitorului acestuia;
- lichidarea reprezintă operaţiunea prin care se verifică şi se constată realizarea furnizării
bunurilor, a execuţiei lucrărilor sau a serviciilor prestate în urma recepţiilor efectuate, în funcţie de care
se stabilelte cuantumul sumelor ce urmează a fi achitate din alocaţia bugetară aprobată. Fiind o
operaţiune posterioară, lichidarea trebuie să aibă la bază documente justificative (facturi, avize de în
sioţire, procese verbale de recepţie, situaţii de lucrări prin care se determină nivelul plăţilor ce urmează
a se efectua de către organizaţia nonprofit beneficiară)
- ordonanţarea constituie actul de emitere de către organizaţia nonprofit a ordinului de plată prin
care pe baza evaluării realizate prin lichidare se dispune plata unei sume de bani din contul organizaţiei
în favoarea unui terţ:
- plata reprezintă achitarea efectivă de către organizaţia nonprofit a sumei datorate către
furnizori sau creditori pentru stingerea obligaţiilor băneşti faţă de aceştia pentru livrarea de mărfuri,
executarea de lucrări şi/sau pentru serviciile prestate.
În ceea ce privesc resursele financiare private provenite din sursele private, acestea sunt
antrenate în operaţiunea de execuţie a cheltuielilor acoperind integral sau parţial cuantumul acestora şi
parcurgând cele patru faze ale execuţiei enunţate anterior dar cu specificitate pentru managerul
organizaţiei şi nu pentru ordonatorul de credite.
Obligaţiile legale ale managerului, conducător al unei ONP şi reprezentant al persoanei juridice,
cuprind şi pe acelea legate de a organiza, a conduce şi a raporta angajamentele bugetare şi legale ale
ONP-ului către bugetul local. Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor sunt
în competenţa managerului ONP-ului, şi se realizează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate
ale activităţii sociale. Legea finanţelor publice186 prevede că ordonatorii de credite (managerii) sunt
autorizaţi să angajeze, lichideze şi să ordonanţeze cheltuieli pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita
creditelor bugetare aprobate, iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate, care sunt
denumite generic contabili.
În mod similar managerul ONP-ului în calitate de „ordonator de credite” desfăşoară următoarele
activităţi, cu titlu obligatoriu:
Stabileşte prin norme documentele, circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze
activităţile organizaţiei, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale;
Stabileşte prin act intern persoana desemnată să desfăşoare activităţi de organizare şi conducere a
evidenţei angajamentelor bugetare şi legale din cadrul organizaţiei;
Răspunde pentru efectuarea operaţiunilor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată - Sinteză pe
baza Ordinului MFP nr. 1792/2002, care conţine toate anexele, în format mandatoriu, care sunt
semnate de persoanele menţionate, şi care răspund în faţa legii pentru deciziile luate şi pentru
veridicitatea înscrisurilor.
Circuitul deciziilor şi activităţilor de tip angajare, lichidare, ordonanţare şi plată în cadrul
unei organizaţii nonprofit, apreciem că ar putea fi sintetizat astfel:
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Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (actualizat până la 28 septembrie 2011) pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 37 din 23 ianuarie
2003, Data intrării în vigoare: 23 ianuarie 2003
185
Popovici D., - Buget şi trezorerie publică, Editura Eurostampa, Timişoara, 2007, p. 37
186
Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500 dIn 11 iulie 2002 (actualizată), privind finanţele publice, Emitent: Parlamentul, publicată
în M.O. nr. 597 din 13 august 2002.
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1. Angajarea

Întocmirea
angajamentelor
bugetare şi
legale

Avizarea
CFP187

2. Lichidarea

Verificarea
- existenţa
angajamentelor
- realitatea
sumelor
- condiţii de
eligibilitate

Acordarea
vizei
„Bun de
plată”

Emiterea
3. Ordonanţarea Ordonanţării de
plată

4. Plata

Întocmirea
Instrumentelor
de plată

Avizarea
CFP
Înscrierea
registrul
ordinelor de
plată

Aprobarea de
către
ordonatorul de
credite
(managerul)

Transmiterea
Aprobarea
pentru plată
Ordonatorul de conducătorului
credite
compartimentului
contabilitate
Ştergerea
obligaţiei

Tabelul 3.5 Etapele execuţiei cheltuirii resurselor în cadrul unei organizaţii nonprofit
Sursa: elaborat de autor
Execuţia bugetului organizaţiei nonprofit este cu atât mai bună cu cât veniturile
(reprezentând limite minime de realizat) sunt executate integral sau într-un procent cât mai
apropiat de nivelul maxim al acestora, iar execuţia cheltuielilor (reprezentând limite maxime de
angajat şi lichidat) cu respectarea naturii şi destinaţiei lor, de asemenea cât mai apropiată de
nivelul maxim al acestora. Apreciem că printr-un management riguros, desfăşurat de către
managementul organizaţiei prin managerul financiar, aceste deziderate pot fi realizate,
organizaţia atingându-şi finalitatea vizată de către fondatori cu efectele scontate din partea
beneficiarilor.
3.5.4 Monitorizarea internă, evaluarea bugetului şi controlul financiar - elemente de
gestiune a persoanelor juridice fără scop patrimonial
Deşi nu managerul este cel care trebuie să realizeze concret şi să înregistreze operaţiunile
financiar-contabile, el trebuie să le monitorizeze atent pentru că este, alături de personalul de
specialitate, răspunzător de corectitudinea şi legalitatea acestor operaţiuni. Controlul lunar asupra
cheltuielilor efectuate este esenţial în managementul financiar. Legalitatea şi oportunitatea plăţilor şi
angajării cheltuielilor efectuate trebuie analizate în cunoştinţă de cauză de către manager, consiliul
director şi serviciul financiar contabil. Activitatea de monitorizare trebuie să răspundă la întrebări
cum ar fi:
- Cum se corelează ciclul bugetar cu planul de dezvoltare?
- Cum se adună şi se interpretează informaţia referitoare la ONP?
- Cum se realizează discuţiile şi operaţiunile privind revizuirea bugetului?
- Cum se adoptă priorităţile din programul pe anul viitor?
Faza de realizare (sau „execuţie”) bugetară este cea în care operaţiunile financiar contabile sunt
hotărâtoare. Deşi managerul ONP-ului nu poate (ar trebui să fie de specialitate – asistenţă socială ) şi nu
Control financiar preventiv, conform legislaţiei în vigoare: O.M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (actualizat) pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice,
publicat în M.O. nr. 37 din 23 ianuarie 2003
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trebuie să fie contabil, este bine ca el să cunoască o serie de elemente specifice; dintre aceste elemente,
principiile contabilităţii sunt cele mai semnificative. Normele de aplicare a Legii Contabilităţii188
definesc următoarele principii: principiul prudenţei, principiul permanenţei metodelor, principiul
continuităţii activităţii, principiul independenţei exerciţiului, principiul intangibilităţii bilanţului de
deschidere; principiul necompensării.
Dacă avem în vedere prevederile art.1, alin. 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 care
precizează faptul că „Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop
patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară”, demonstreză că
prin contabilitate, pe baza documentelor justificative se evidenţiază cronologic cheltueilile şi
veniturile realizate de organizaţia nonprofit. Prin compararea lor cu valorile bugetului iniţial se
determină abaterile în plus sau în minus faţă previziunile efectuate.
Apreciem de asemenea că managerul trebuie să fie în măsură să stabiliească performanţele
financiare pe care trebuie să le atingă organizaţia şi la anumite intervale de timp să evalueze în
mod corespunzător performanţele obţinute.
Referitor la evaluarea performanţelor financiare managerul trebuie să răspundă, din punct
de vedere financiar-contabil, la o serie de întrebări esenţiale:
- A fost bugetul planificat în mod adecvat?
- Au existat cheltuieli neprogramate? Care au fost cauzele? Ce disfuncţii au rezultat din
aceasta?
- Care este impactul cheltuielilor neprevăzute asupra atingerii obiectivelor din planul de
dezvoltare?
- Cheltuielile efectuate au avut efectul scontat?
Răspunsurile la aceste întrebări depăşesc nivelul operaţiilor contabile, fiind oferite la
nivelul strategic al activităţii ONP - ului, în cazul nostru fiind vorba de activitatea de asistenţă
socială din cadrul unei organizaţii nonprofit.
Cadrul general în care se realizează planificarea, luarea deciziei şi controlul
Pe lângă atingerea scopurilor organizaţionale, a doua mare cerinţă pentru întreg procesul
financiar este posibilitatea unui control cât mai adecvat şi elaborarea unor mecanisme de „dare de
seamă”, care definesc răspunderea privind cheltuirea banilor. Controlul urmăreşte procesul de
planificare, din momentul în care planul - bugetul - a fost aprobat, deciziile au fost implementate, pentru
a vedea dacă acţiunile se desfăşoară conform acestuia. Există trei direcţii în care se desfăşoară
investigaţiile: măsurarea şi înregistrarea performanţelor actuale; compararea acestora cu aşteptările
(îndeplinirea obiectivelor, păstrarea ritmului planificat etc.) şi obţinerea de feedback pentru continua
monitorizare a evenimentelor.
Diferenţele dintre ceea ce s-a bugetat şi performanţa actuală ne obligă să gândim în termeni de
sistem: întregul proces este, de fapt, un control al sistemului. O schemă detaliată a proceselor ce au loc
în acest sens este prezentată în fig. 3.5.
Organizaţia nonprofit este supusă unui control intern care urmăreşte apărarea integrităţii
avutului acesteia, respectiv legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi eficienţa utilizării fondurilor
financiare, precum şi respectarea obligaţiilor faţă de bugetul public consolidat, faţă de furnizori,
creditori, respectarea clauzelor contractuale etc.
Controlul intren este reprezentat în cadrul unei organizaţii nonprofit de controlul
financiar preventiv, controlul ierahic operativ curent şi controlul financiar intern de gestiune. De
asemenea asupra activităţii organizaţiilor nonprofit se efectuează un control extern de natură
financiară din partea instituţiilor specializate abilitate să efectueze acest control. În acest sens
detaliem aceste forme de control atăt intern cât şi extern:

Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată)(actualizată până la aprilie 2011), contabilităţii nr. 82/1991, Emitent:
Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 454 din 18 iunie 2008, Data intrării în vigoare : 18 iunie 2008
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Monitorizarea
rezultatelor obţinute
pentru a asigura
controlul acţiunilor
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scopurilor
organizaţiei
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alternative de acţiune

FEEDBACK

Alegerea regulilor
de decizie
Ierarhizarea modurilor
alternative de acţiune
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rezultatelor actuale
ale deciziei

Luarea deciziei şi
stabilirea rezultatelor
aşteptate

Figura 3.5 Procesul de planificare, luare a decizilor şi monitorizare a organizaţiilor nonprofit
Sursa: elaborat de autor
a. Controlul financiar preventiv al ONP - se exercită înainte de efectuarea operaţiunilor
economice şi financiare. Nici o cheltuială, indiferent de fondurile din care se suportă, nu se aprobă
şi nu se efectuează dacă nu a fost avizată, în prealabil, conform legii189, de către conducătorul
compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane desemnate cu exercitarea controlului financiar
preventiv din unităţile economice şi instituţiile publice şi deci şi din cadrul ONP-lui. Controlul financiar
preventiv are ca scop preîntâmpinarea acţiunilor şi cheltuielilor ilegale precum şi preîntâmpinarea
imobilizării fondurilor. El se referă la majoritatea activităţilor financiare, din care enumerăm:
încheierea şi executarea contractelor economice; plăţile de salarii şi orice alte drepturi; constituirea de
fonduri prevăzute de lege; înregistrarea la cheltuieli a pierderilor; casarea şi declasarea bunurilor;
lucrările de investiţii, etc.. Modul de acordare a vizei de control financiar preventiv este definit explicit
în lege, odată cu răspunderea celui care este în drept şi acordă sau nu viza de control preventiv, precum
şi procedurile de urmat în caz de acordare sau neacordare a vizei de control preventiv. Condiţiile pe care
o operaţiune economico – financiară trebuie să le îndeplinească pentru a primi viza de control financiar
preventiv sunt legate de necesitate, oportunitate, economicitate, realitate, fără a neglija eficacitatea şi
eficienţa.
b. Controlul ierarhic operativ curent190 (controlul concomitent) - se efectuează odată cu
realizarea obiectivelor din programele economice şi financiare (în acelaşi timp cu realizarea
operaţiunilor care necesită mijloace materiale şi băneşti). Acest tip de control se exercită la fiecare nivel
organizatoric şi asupra tuturor compartimentelor din subordine şi inopinat, în locurile unde se păstrează
şi se gestionează valorile materiale. Controlul operativ curent are ca scopuri: gospodărirea mijloacelor
materiale şi băneşti – recepţionarea, depozitarea, conservarea, folosirea, inventarierea, ţinerea
contabilităţii, evidenţierea debitorilor, modul de încasare a creanţelor etc.
c. Controlul financiar intern de gestiune (post factum) - se efectuează după ce operaţiunile
economice, sociale şi financiare au fost înfăptuite. Se verifică modul cum operaţiunile financiar
contabile care au primit viza de control financiar preventiv şi-au atins finalitatea vizată de legiuitor şi
efectele scontate în momentul programării lor.
Referitor la instituţiile specializate şi în afara organizaţiei nonprofit care exercită control
financiar asupra organizaţiilor nonprofit amintim:

Ordonanţă nr. 119 din 31 august 1999 (republicată)(actualizată la decembrie 2010), privind controlul intern şi controlul
financiar preventiv, Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O. nr. 799 din 12 noiembrie 2003, Data intrării în vigoare: 12
noiembrie 2003
190
Hotărâre nr. 720 din 10 octombrie 1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar
elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Emitent: Guvern, Publicat în: M.O. nr. 75 din 24 aprilie 1992, Data intrării
în vigoare: 24 aprilie 1992
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a. Ministerul Finanţelor Publice191, prin unităţile sale specializate – Direcţia Generală a
Finanţelor Publice – Activitatea de inspecţie fiscală, Trezoreria şi contabilitatea publică, Garda
financiară – acestea execută controlul operativ şi inopinat în legătură cu respectarea normelor legale
fiscale, vamale, bugetare, de comerţ şi alte atribuţii date prin lege, precum şi compartimentele
specializate din cadrul unităţilor administrativ teritoriale pentru taxele şi impozitele locale.
b.Camerele Judeţene de Conturi192 asigură, de regulă, controlul post-factum al veniturilor şi
cheltuielilor instituţiilor publice locale sau centrale, prin urmare modul de interacţiune cu o astfel de
autoritate supremă de control a ONP-ului respectiv este destul de limitată, totuşi în cadrul unui control
încrucişat asupra modului de cheltuire a banului public, pe care Camera de Conturi îl consideră oportun,
o astfel de întâlnire poate avea loc. Un asemenea control se justifică cu atât mai mult în cazul
organizaţiilor nonprofit care sunt de interes naţional care derulează acţiuni cu asemenea caracter şi
utilizează surse financiare publice din bugetul consolidat.

Cap. 4
CERCETĂRI PRIVIND CONTABILITATEA PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL – ORGANIZAŢII
NONPROFIT
Cercetările în domeniul contabilităţii, ne-au relevat că, în decursul istoriei sale, contabilitatea a
evoluat continuu, perfecţionându-şi atât baza teoretică cât şi metodele de cercetare, trecând de la simplu
la complex, de la forme rudimentare la forme elevate, delimitându-si terminologia, obiectul de studiu
precum şi utilitatea economico socială: contabilitatea se găseşte la interferenţa dintre teoria economică,
economico-socială şi economia aplicată, având un caracter funcţional în sensul că gestionează
evenimente şi tranzacţii reale ce privesc activităţi ale oamenilor şi ale entităţilor reflectând
comportamentul acestora şi rezultatele acţiunilor întreprinse.193
Ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice
fără scop patrimonial, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică,
prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară194, performanţa
financiară şi fluxurile de trezorerie atât pentru cerinţele proprii ale acestora cât şi pentru relaţia cu
investitorii prezenţi şi potenţiali, cu creditorii financiari şi comerciali,cu clienţii.
Ca şi ştiinţă, contabilitatea sistematizează cunoştinţele din domeniul economic, le generează
logic, având la bază o teorie (un sistem de idei conducătoare în domeniul de cercetare al oricărei ştiinţe).
Cunoscându-se faptul că teoria se dezvoltă pe baza practicii, fiind rezultatul generalizării logice a
experienţei acumulate de-a lungul timpului, contabilitatea ca ştiinţă „generalizează şi sistematizează tot
ceea ce s-a acumulat din activitatea practică, din domeniul tehnicii contabile, elaborează principii
generale de organizare cu ajutorul cărora îşi îndeplineşte sarcinile şi verifică dacă aceste principii sunt
juste şi corespund realităţilor practice. Astfel se stabileşte o unitate indisolubilă între teorie şi practică,
fără de care nu se poate concepe nici o ştiinţă.”195
Pornind de la exigenţele de ordin legislativ şi metodologic în justificarea demersului
ştiinţific iniţiat am considerat oportun să tratăm unele aspecte teoretice legate de informaţia
contabilă apreciind că astfel putem familiariza pe consultantul lucrării cu locul şi rolul
contabilităţii în cadrul funcţiilor manageriale ale oricărei organizaţii nonprofit.
Hotărâre nr. 34 din 22 ianuarie 2009 (actualizată privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O. nr. 52 din 28 ianuarie 2009, Data intrării în vigoare : 28 ianuarie 2009
192
Lege nr. 94 din 8 septembrie 1992 (republicată)(actualizată la decembrie 2010) privind organizarea şi funcţionarea Curţii
de Conturi, Emitent: Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 282 din 29 aprilie 2009, Data intrării în vigoare: 29 aprilie 2009
193
Mateş D., Şteţ M. – Teorii şi teze privind cercetarea ştiinţifică în domeniul contabilităţii, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad – Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad – Seria Ştiinţe Economice,
http://www.uvvg.ro/studia/econimice
194
Pântea I.P., Bodea Gh., - Contabilitatea financiară românească conformă cu directivele europene, Editura Intelcredo,
Deva, 2008, p. 457
195
Epuran M., Băbăiţă V., Imbrescu C. – Teoria contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2004, p. 22
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După cum rezultă şi din literatura de specialitate, în final putem concluziona că, datorită
faptului că în cadrul evoluţiei acestei ştiinţe s-au manifestat cele trei direcţii ale cercetării
contabile, contabilitatea se constituie „ ca şi o disciplină ştiinţifică matură, cu o pluritate de
paradigme şi grupuri disciplinare, deschisă cercetării fundamentale şi aplicative196"

4.1 Contabilitatea – sursă de informaţii pentru managementul
organizaţiei nonprofit
În competiţia care se poartă pe tărâmul utilizării cât mai eficiente a cunoştinţelor, informaţiilor şi
noilor tehnologii de comunicaţii pe plan mondial se utilizează azi sloganul „informaţia îţi dă puterea”197.
Conducerea oricărei organizaţiei nonprofit exercită funcţiile privind recepţionarea de informaţii
şi transmiterea de decizii operanţilor în vederea atingerii scopurilor stabilite. În baza sistemului
decizional cât şi a celui operaţional informaţiile se constituie de asemenea manieră încât prin prezenţa
lor în organizaţia nonprofit; constituie un liant indispensabil al proceselor desfăşurate în cadrul
acesteia; de complexitatea caracterului lor şi gradul de generalitate depinzând influenţa acestora
în detalierea proceselor desfăşurate în cadrul organizaţiei nonprofit respective.
Un sistem informaţional adecvat, la nivelul unei organizaţii nonprofit, se dezvoltă de obicei
într-un interval de timp îndelungat în funcţie de necesităţile informaţionale ale conducerii fiecăreia
dintre acestea.
Indiferent de necesităţile în schimbare ale managerilor unei organizaţii nonprofit, se stabilesc o
serie de principii198 care se constituie într-un nucleu de bază pentru buna funcţionare a unui sistem
informaţional cum ar fi:

subordonarea modului de elaborare şi funcţionare al sistemului informaţional cerinţelor,
solicitărilor şi nevoilor conducerii organizaţiei nonprofit;

corelarea funcţională a sistemului informaţional cu sistemul decizional şi cu structura de
organizare a organizaţiei nonprofit;

asigurarea metodologiei de culegere şi interpretare (analiză a informaţiilor);

concentrarea prioritară asupra abaterilor;

asigurarea unui volum maxim de informaţii finale din fondul de informaţii iniţiale;

flexibilizarea şi eficientizarea sistemului informaţional.
În lucrările lor unii autori au arătat că rolul informaţiilor şi implicit a informaţiilor economice
este foarte important; problema informaţiilor fiind vitală pentru orice activitate din cadrul
organizaţiei nonprofit şi mai ales pentru cei care sunt numiţi să o gestioneze şi să o conducă.
Managerii au nevoie de informaţii relevante care să-i ajute în activitatea lor de conducere. O informaţie
este considerată relevantă199 dacă dezvoltă cunoştinţele, reduce nedeterminarea, este utilizabilă
pentru scopul propus.
În scopul realizării proceselor de cunoaştere şi gestiune a patrimoniului unei organizaţii
nonprofit se porneşte de la identificarea, organizarea datelor şi informaţiilor într-un sistem
informaţional. Pentru a realiza acest scop se au în vedere şi se parcurg toate etapele care formează
fluxul informaţional economic şi anume:

identificarea evenimentelor şi faptelor ce generează date;

delimitarea obiectivelor cunoaşterii şi conducerii;

stabilirea purtătorilor de informaţii referitoare la patrimoniul unei organizaţii nonprofit,

stabilirea modului de culegere şi înregistrare a informaţiilor pe aceşti purtători;

alegerea metodelor şi instrumentelor de prelucrare a acestor date şi informaţii;

definirea destinaţiei informaţiilor şi transmiterea lor utilizatorilor de informaţii financiarcontabile.
Pentru realizarea unui sistem informaţional cât mai adecvat activităţii manageriale al unei
organizaţii nonprofit, este necesar să se identifice şi să se implice mai multe discipline cu profil
tehnic şi economic, discipline printre care se regăseşte şi contabilitatea (fig. nr. 4.1.).
Feleagă N., Ionaşcu I., - Tratat de contabilitate financiară - voi 1, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 22
Briciu S., Jaradat M. H., etc., - Managementul prin costuri, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2003, p. 29
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Ibidem, p. 26
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Din armonizarea informaţiilor culese din disciplinele cu profil economic se poate defini un
sistem informaţional contabil care se distinge în sistemul informaţional al organizaţiei ca şi o
componentă a acestuia, constituit din totalitatea mijloacelor şi procedurilor de cercetare, sesizare, tratare
şi analiză a informaţiilor de natură diversă, legate atât de activităţile strategice cât şi de activităţile
operaţionale”200. Fiind definit astfel acesta permite identificarea, măsurarea şi înregistrarea
tuturor operaţiilor economice destinate să furnizeze informaţii susceptibile de a satisface nevoile
pretinse de utilizatori.
Prin înregistrarea sistematică a tuturor tranzacţiilor economice desfăşurate în cadrul organizaţiei
nonprofit sistemul informaţional contabil se constituie într-o bancă de date care serveşte la
elaborarea periodică a situaţiilor financiare anuale ce permit aprecierea situaţiei patrimoniale şi
financiare a organizaţiei nonprofit determinându-se astfel rezultatului global al activităţii sale.

Teoria sistemelor

Tehnologie

Informatică

Ştiinţa conducerii
(managementul)

SISTEMUL
INFORMAŢIONAL
MANAGERIAL
(M.I.S.)

Informaţie

Sociologie
Personal

Contabilitate

Teoria organizării
şi conducerii

Figura 4.1 Sistemul Informaţional Managerial (M.I.S.) - resurse utilizate în alcătuirea sa
Sursa: elaborat de autor
Putem conchide astfel că ştiinţa contabilităţii respectiv contabilitatea „nu este un scop în sine, ea
reprezintă un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică (transmite) informaţii
financiare despre o entitate economică identificabilă. Aceste informaţii permit utilizatorilor să opteze
în mod raţional între consumurile alternative ale resurselor rare în procesul desfăşurării activităţilor de
producţie şi comerciale”201. Contabilitatea, ca şi componentă a sistemului informaţional managerial,
furnizează acele informaţii care au ponderea cea mai mare în procesul luării deciziilor economice la
nivel micro sau macroeconomic.
În opinia autorilor de specialitate, la care ne aliniem şi noi, obiectivul fundamental al
contabilităţii îl reprezintă prezentarea imaginii fidele a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a
rezultatelor economice ale unei organizaţii nonprofit .
Apreciem astfel că activitatea contabilă a unei organizaţii nonprofit vizează:

evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a
rezultatelor obţinute. Trebuie specificat că o dată cu armonizarea contabilităţii româneşti la Standardele
Internaţionale de Contabilitate au fost preluate şi utilizate unele criterii de recunoaştere şi evaluare
în contabilitate a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

organizarea contabilităţii propriu-zise;

asigurarea unui circuit intern corespunzător documentelor şi a informaţiilor pe care acestea le
conţin;
200
201

Grosu C., - Sistemul informaţional contabil de gestiune, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 1998, p. 59
ibidem, p. 3
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identificarea, culegerea şi prelucrarea datelor referitoare la activitatea organizaţiei nonprofit;
obţinerea, transmiterea şi stocarea informaţiilor de natură contabilă;
organizarea şi exercitarea controlului intern cu aplicarea tehnicilor operative care se impun.
Principala sarcină a activităţii contabile a unei organizaţii nonprofit este asigurarea în
permanenţă a acesteia cu informaţii oportune, corespunzătoare cantitativ şi calitativ, la costuri
acceptate necesare informării obiective şi complete a structurilor de conducere ale organizaţiei
nonprofit. În lucrarea „Managementul prin costuri” autorii prezintă rolul informaţiilor financiar
contabile şi importanţa acestora pentru activitatea managerială a unei entităţi economice subliniind
faptul că aceste informaţii „redau într-un mod specific imaginea realităţii fiind destinate funcţiei de
gândire umană în vederea descifrării semnificaţiilor sale şi transformării, prin intermediul factorilor
decizionali de la nivelul întreprinderii, în decizii, menite să regleze funcţionalitatea întregii societăţi
economice.”202.
În prezent societatea umană, ca organizare şi evoluţie se află într-o continuă schimbare.
Au loc mari transformări tehnologice, iar priorităţile se schimbă şi ele încontinuu. Totodată ideile
vechi, deja sunt abandonate, chiar discreditate şi sunt înlocuite cu altele noi. Evoluţia este aşa de
rapidă încât tot ceea ce este valabil astăzi, mâine poate să primească alte coordonate şi să rămână
perimat. Societăţi comerciale şi organizaţiile nonprofit se înfiinţează în permanenţă, au o perioadă de
funcţionare mai mult sau mai puţin benefică şi în final dispar prin sistemul cunoscut al falimentului
financiar.
Din acest motiv, astăzi mai mult ca oricând se pune accentul pe organizaţiile flexibile,
suficient de agile care fac faţă schimbărilor rapide. Acestea renunţă la specialiştii singulari şi preferă
echipe multifuncţionale şi mai ales inter-funcţionale care asigură atât calitatea produsului sau serviciului
cât şi pe cea a deciziilor.
Apare astfel cu necesitate tot mai mult cunoaşterea operativă care dacă nu are
flexibilitatea necesară rezultatele pot fi dintre cele mai dezastruoase. Se formează astfel adevărate
organizaţii bazate pe cunoaştere în care actorii colectivi dotaţi cu inteligenţă şi realism reprezintă medii
profesionale şi manageriale cu tot mai multă solicitare şi cu tot mai multă implicare.
Având în vedere stadiul de tranziţie pe care-l parcurge societatea informaţională spre
societatea cunoaşterii, care reprezintă un stadiu superior al societăţii informaţionale, ne-am propus
să privim informaţia şi în special informaţia contabilă din această perspectivă. Caracteristica
principală a societăţii cunoaşterii este faptul că, priveşte şi concepe informaţia din punctul de
vedere al conţinutului şi cunoştinţelor pe care le furnizează.
Ne-am propus să prezentăm informaţia contabilă din punctul de vedere al organizaţiilor
fără scop patrimonial şi a perfecţionării ei, pentru a surprinde activitatea lor şi a face o estimare
cât mai completă a potenţialului economic al acestora şi al comportamentului acesteia în sistemul
informaţional contabil, precum şi modul în care acest sistem informaţional corespunde etapei
actuale de dezvoltare.
Am pornit de la necesitatea de a identifica utilitatea informaţiei contabile, prin luarea în
considerare a acesteia în managementul organizaţiei, respectiv în decizie şi a modului în care aceasta
determină şi influenţează procesul decizional atât al managerilor organizaţiei cât şi a terţilor utilizatori
de informaţii.
Pornind de la noţiunile de date, informaţii, cunoştinţe care reunite într-o structură logică
formează un sistem informaţional, apreciem că deşi la prima vedere la nivelul ONP – urilor dată fiind
activitatea restrânsă a acestora, nu prezintă o importanţă deosebită, totuşi trebuie să recunoaştem că
datele, informaţiile, cunoştinţele din domeniul financiar contabil reprezintă baza fundamentării
deciziilor în strategiile pe care acestea şi le stabilesc.
Tehnicile şi procedeele contabile de culegere şi de prelucrare pot fi concretizate în informaţii
corespunzătoare care dacă sunt interpretate de grupurile de specialişti pot furniza managementului
organizaţiei cunoştinţele necesare conservării sau dezvoltării activităţii organizaţiilor nonprofit.
Datorită diversităţii informaţiilor culese şi prelucrate cu ajutorul internetului şi a mijloacelor
electronice, viitorul apropiat aminteşte tot mai mult de biroul fără hârtii, hârtia fiind înlocuită în
totalitate. Spaţiile de depozitare, dar mai ales munca foarte grea a arhivarilor vor fi utilizate în alte
202
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scopuri, iar arhivarii printr-o reconversie profesională pe măsură vor fi orientaţi înspre alte munci utile
organizaţiei.
Referindu-ne la sistemul informaţional financiar contabil care poate fi definit ca
reprezentând totalitatea datelor, informaţiilor, cunoştinţelor reunite şi ordonate într-o succesiune
logică în cadrul organizaţiei nonprofit şi care privesc activitatea financiar contabilă, putem afirma că
acesta reprezintă în mare măsură baza deciziilor curente şi de perspectivă pe care le ia managementul
organizaţiei pentru activitatea acesteia.
Acest sistem informaţional tratează cu prioritate informaţia contabilă ca punct de prefigurare a
cunoaşterii în activitatea organizaţiei nonprofit.
Evoluţia contabilităţii în condiţiile actuale porneşte de la ideea că, aşa cum cunoaşterea este
superioară informaţiei şi contabilitatea bazată pe cunoaştere, este superioară contabilităţii
informaţionale.
Contabilitatea va ajunge la această etapă, datorită standardizării procedurilor, practicilor şi
metodelor contabile, a prelucrării în totalitate a datelor organizaţiei, prin tehnologiile informaţionale şi
de comunicaţii, care devin tot mai performante, a realizărilor din sfera inteligenţei artificiale, a altor
tehnologii, care cunosc o permanentă şi accelerată evoluţie.
Astfel calea până la contabilitatea bazată pe cunoaştere, va fi parcursă de informatizare,
digitizare, virtualizare, multimedia şi inter-operatibilitate.
Putem afirma că în viitor contabilitatea va fi o contabilitate cu sistem informatic integrat
ceea ce presupune o implementare şi a standardelor de calitate, o asigurare a unei soluţii unitare
pentru întregul sistem.
Trecerea de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă şi integrarea
întregului sistem contabil românesc cu toate specificităţile acestuia, apreciem că reprezintă un pas pe
lângă normalizarea contabilităţii şi o posibilitate de integrare informaţională a datelor financiar
contabile din diferite sectoare de activitate, un ajutor efectiv pentru cei care utilizează informaţia
contabilă în determinarea indicatorilor macroeconomici şi de prognoză şi strategie la nivel macro.
Unii autori203, pentru a arăta rolul contabilităţii în coordonarea diverselor sisteme de informaţii,
consideră contabilitatea o bază de date. Astfel, diversitatea utilizatorilor şi nevoile lor diferite impun
ca sistemul contabil să stocheze informaţiile, astfel încât fiecare utilizator să poată găsi ceea ce îi este
util potrivit propriilor lui necesităţi.
Abordarea contabilităţii devine una inductivă sau bazată pe evenimente, iar modalitatea
de ţinere a evidenţei contabile este una în partidă multiplă.
Această metodă a dat posibilitatea ca datele introduse, să fie clasificate, nu după criteriile
contabile, ci după criteriile proprii fişierelor din bazele de date, criterii care fac distincţia între diferitele
baze de date. Pornind de la acest context, contabilitatea poate exploata această varietate, prin lărgirea
ariei de ofertă, abandonând principiul unicităţii bilanţului. Astfel, contabilitatea poate oferi informaţii
diverşilor utilizatori prin luarea în considerare a diferitelor criterii de evaluare şi de clasificare multiple
a informaţiei contabile utilizând tot mai des noţiunea de contabilitatea evenimentului.
Contabilitatea bazată pe evenimente, înseamnă înscrierea evenimentelor elementare aşa
cum ele se produc, fără unificarea acestora, ea asemănându-se cu contabilitatea multiplă, care clasifică
informaţiile în mai multe moduri după mai multe criterii.
Apreciem astfel că odată cu dezvoltarea sistemului de prelucrare a informaţiei contabile
contabilitatea va face paşi de la contabilitatea în partidă simplă şi contabilitatea în partidă dublă
înspre contabilitatea în partidă multiplă, determinând schimbări radicale privind reflectarea
evenimentelor şi tranzacţiilor organizaţiilor, precum şi în principiile contabilităţii.
Evenimentele sunt înregistrate o singură dată, cu o descriere cât mai completă, apoi se
clasifică în n conturi diferite, creându-se un spaţiu cu n dimensiuni. Numărul de conturi folosite
simultan pot fi pare sau impare. Se creează astfel un număr mare de partide multiple, diferite
prin numărul de conturi utilizat în acelaşi timp şi prin regulile care decid funcţiunea acestora.
Spre exemplu, înregistrăm un fenomen o singură dată, în mai multe conturi de niveluri de
dezvoltare analitică diferite, cum ar fi clienţi: cum ar fi clienţi interni sau externi; clienţi de mărfuri sau
Sacarin M., Mihu M. - De la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea ca bază de date, Revista Contabilitatea
expertiza şi auditul afacerilor, CECCAR nr.4 din 2009, pag. 19
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clienţi de servicii; TVA deductibilă dar fără a neglija condiţiile principiului reprezentării atât a laturii
cantitativ concrete a acestui eveniment şi sursa de provenienţă de acoperire financiară a acestuia.
Se înregistrează un fenomen o singură dată, luând în considerare mai multe criterii de
clasificare. O cheltuială va fi înregistrată o singură dată, atât după natură cât şi după destinaţie, iar un
venit va fi înregistrat atât după natură, cât şi după originea sa.
Această nouă contabilitate va reuni contabilitatea financiară, contabilitatea de gestiune,
contabilitatea de angajamente şi contabilitatea de trezorerie, alături de baze diferite de evaluare
şi criterii multiple de clasificare a cheltuielilor, veniturilor, activelor, datoriilor, capitalurilor
proprii, mai multe niveluri de dezvoltare analitice, mai multe tipuri de bilanţ şi conturi de rezultate, o
contabilitate previzională şi un control de gestiune toate datorită unui sistem informaţional contabil
integrat, prin tehnologiile avansate ale informaticii, care va satisface pe deplin cerinţele utilizatorilor de
informaţii dornici de situaţii cât mai corecte. Aşadar, putem spune că viitorul contabilităţii va fi
partida multiplă.
În ceea ce priveşte informaţia contabilă, apreciem că aceasta nu poate fi abordată în mod
singular, individual ci într-un context, într-un ansamblu organizat şi condus cu mijloace tehnice
reunită în aşa – zisul sistem informaţional.
Domeniul financiar contabil este un domeniu care în sine se plasează în problematica
informaţională şi care presupune să îmbunătăţim informaţia contabilă prin anumite standarde şi norme,
cu privire la evaluare cu privire la, prezentarea informaţiei contabile, operativitatea informaţiei
contabile, calitatea acesteia.
Aplicarea standardelor de contabilitate IAS/IFRS impune o revizuire în ceea ce priveşte modul
de tratare a capitalului organizaţiilor care trebuie prezentat ca activ necorporal, şi care să conducă la
investiţii în acelaşi mod ca şi în cazul activelor corporale. Dezvoltarea de programe informatice
inteligente presupune ca acestea să reprezinte cunoştinţe şi nu doar simple date sau informaţii.
Informaţia contabilă în situaţiile financiare ale organizaţiilor porneşte de la informaţiile
oferite de către bilanţ şi contul de profit şi pierdere dar acestea se consideră a nu mai fi suficiente, mai
ales pentru potenţialii investitori. Nemulţumirile cu privire la insatisfacţia informaţională oferite de
bilanţ şi contul de profit şi pierdere, care nu reuşeşte pe deplin să realizeze o expunere mai exactă
privind poziţia financiară a organizaţiei şi performanţele financiare ale acesteia, sunt aplanate de cererea
la nivel naţional şi internaţional de completare a structurii situaţiilor financiare cu două noi situaţii care
să aducă un plus de informaţii. Acestea sunt: situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificării
capitalurilor proprii. Totodată afirmăm faptul că există multe resurse în cadrul organizaţiilor nonprofit
care contribuie la creşterea performanţelor acestora, dar care nu sunt reflectate în bilanţ.
La ora actuală, situaţiile financiare ale organizaţiilor nonprofit reflectă doar o parte a
potenţialului productiv (activitatea de cercetare dezvoltare, capitalul intelectual, mărci, invenţii, inovaţii,
etc..), deşi în cele mai multe organizaţii acestea au devenit principalii generatori de venituri şi cheltuieli.
În ciuda acestui fapt, potenţialul productiv nu este exploatat la adevărata lui valoare, şi din acest motiv
informaţiile referitoare la acest potenţial sunt sărace sau aproape inexistente.
Apreciem că potenţialul productiv al organizaţiilor nonprofit poate fi cunoscut printr-un
studiu individual şi introducerea unor proceduri de lucru pentru personalul acestora.
Procedându-se astfel s-ar facilita de către acesta înţelegerea mai corectă şi adecvarea
comportamentului la ceea ce presupune o activitate concretă aducătoare de venituri pentru
organizaţie şi în acelaşi timp implicarea fiecăruia în gestionarea subactivităţii pe care acest
personal o coordonează.
4.1.1 Informaţia contabilă - sursă de informaţie în managementul organizaţiei nonprofit
Pentru luarea unor decizii, managerii au nevoie de un sistem informaţional performant, care să
le permită cunoaşterea în orice moment a situaţiei economice a organizaţiei nonprofit, a obiectivelor pe
care le are de urmărit, situaţia pieţei în raport de cerere şi ofertă precum şi concurenţa. Acest sistem
informaţional trebuie să fie fiabil şi rapid deoarece pe baza lui se asigură luarea deciziilor şi se
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urmăreşte punerea imediată în practică a lor, pentru a se asigura bunul mers al organizaţiei şi a se obţine
rezultate pozitive privind, prestarea de servicii sau executarea de lucrări pentru beneficiari.
Ca şi alţi cercetători în domeniu, considerăm că într-o manieră dinamică şi operatorie
organizaţia poate fi descompusă în trei „poli” independenţi, de o mare importanţă în dezvoltarea
sa şi anume decizia, informaţia şi acţiunea204. În vederea perceperii într-o manieră globală şi
interdependentă a ansamblului deciziilor manageriale este necesară abordarea în aceeaşi manieră şi a
sistemului informaţional contabil al organizaţiei.
Unul din paşii importanţi de realizat în era postindustrială este trecerea de la producţia de bunuri
şi servicii la deţinerea de informaţii şi cunoştinţe specializate. Pentru orice organizaţie nonprofit,
puterea ei economică şi financiară constă în primul rând în capacitatea de a controla şi utiliza
informaţiile în aşa fel încât să se ajungă la atingerea obiectivelor stabilite. Astfel, la nivelul fiecăreia
este obligatorie existenţa şi funcţionarea unui sistem informaţional managerial căruia să-i aparţină şi
structurile proprii contabilităţii, în vederea asigurării continue a fluxului de informaţii financiar contabile. Sursa majoră de informaţii în cadrul organizaţiei o reprezintă subsistemul informaţional
contabil, definit ca totalitatea informaţiilor fluxurilor şi circuitelor informaţionale cu referire la starea şi
evoluţia poziţiei financiare a acesteia.
Subsistemul financiar contabil, oferă informaţii utilizatorilor necesare fundamentării deciziilor
referitoare la gestionarea patrimoniului şi valorificarea acestuia. Acesta culege şi informaţii financiare
primare şi le prelucrează prin mijloacele specifice, le centralizează şi le prezintă în situaţii de sinteză
anuale şi le transmite utilizatorilor.
Separarea informaţiilor generează distincţia între cele două circuite ale contabilităţii. Primul
circuit este asigurat de contabilitatea financiară sau contabilitatea generală şi al doilea circuit este
asigurat de contabilitatea de gestiune.
Folosirea informaţiei contabile în procesul decizional al organizaţiilor, arată că informaţiile
contabile se transmit prin diverse rapoarte către factorii de decizie, sau cei din afara organizaţiei şi care
au un interes financiar direct faţă de organizaţie, precum şi persoane, organizaţii şi instituţii, care au un
interes indirect în această organizaţie nonprofit.
Plecând de la necesitatea că importanţa informaţiei contabile în deciziile luate de manageri
trebuie să-şi găsească locul bine stabilit, apreciem faptul că managerii organizaţiei nonprofit trebuie să
fie conştienţi de rolul informaţiei contabile şi prin activitatea pe care o desfăşoară, respectiv prin
acţiunile desfăşurate în cadrul funcţiei manageriale – financiar contabile – sunt obligaţi să îi asigure
acesteia atenţia cuvenită
Obligaţia formării unui astfel de sistem informaţional îi revine managerului organizaţiei
nonprofit care trebuie să-şi asigure materia primă - informaţiile contabile - necesare luării deciziilor
adecvate derulării activităţii.
Contabilitatea, ca ştiinţă, face legătura între activităţile organizate şi realizate de către o
organizaţie nonprofit şi factorii decizionali ai acesteia, legătură prezentată schematic şi în fig. nr. 4.2.:

ACTIVITĂŢI ORGANIZATE

Date

Decizii

Factorii de
decizie

Cuatificare
realizată prin
înregistrarea
datelor
Nevoia de
informaţii
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realizată prin
stocarea şi
pregătirea
datelor
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Figura 4.2 Legătura realizată de
contabilitate între activităţile
economice şi factorii decizionali;
Sursa: elaborat de autor

Informaţii
Comunicare
realizată prin
raportare

Grosu C. – Sistemul informaţional contabil de gestiune, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 1998, p.39
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Contabilitatea se desfăşoară în cadrul activităţii financiar-contabile, iar aceasta nu trebuie
privită ca fiind o activitate birocratică de rutină dată fiind unicitatea suporţilor informaţionali utilizaţi
(documente, conturi sintetice, conturi analitice, jurnale, etc..) ca o activitate cu caracter istoric ce
consemnează fenomene şi procese economice deja trecute ci ca o activitate generatoare de informaţii
utile şi oportune care dacă sunt înţelese au efecte benefice pentru activitatea organizaţiei.
Unii autori205 afirmă că principala sursă de date a sistemului informaţional al entităţii şi
totodată una din componentele de bază ale acestuia este contabilitatea, afirmaţie căreia şi noi ne
aliniem. Aceasta reprezintă un sistem informaţional orientat spre cunoaşterea şi gestiunea
valorilor economice separate patrimonial206.
Contabilitatea delimitează un ansamblu de elemente necesare pentru culegerea, prelucrarea,
stocarea, analiza şi transmiterea informaţiilor privind starea şi mişcarea patrimoniului (obiectivul
fundamental al contabilităţii), pentru atingerea obiectivelor propuse, cum ar fi:

fondul sau sistemul de informaţii;

suporturile materiale ale informaţiilor;

mijloacele de prelucrare a datelor;

metodele şi procedurile de prelucrarea a datelor;

circuitele informaţionale.
Componenta principală a sistemului informaţional contabil este fondul de informaţii financiar
contabile acesta fiind alcătuit din acele informaţii economice care se referă la resursele economice, la
procesele de producţie, schimb şi consumul de rezultate şi pe baza cărora se realizează planificarea,
organizarea şi controlul activităţilor economico-sociale.
Informaţiile necesare deciziei oferite de contabilitatea financiară, pleacă de la oferta de
informaţii a contabilităţii, care reprezintă, fără îndoială, una din principalele surse informaţionale ale
oricărui proces decizional, începând cu raportările privind serviciile realizate şi până la întocmirea
conturilor anuale, motivaţia fiind de a oferi informaţia diverselor categorii de utilizatori şi sprijinirea în
alegerea soluţiilor optime.
Succesiunea logică pe care o parcurge informaţia contabilă în realizarea ei începe cu
înregistrarea sistematică a tranzacţiilor prin exprimarea monetară a acestora, apoi sunt clasificate în
diverse categorii, după care urmează gruparea informaţiilor obţinute într-o formă utilă. După obţinerea
informaţiei contabile aceasta trebuie pusă la dispoziţie utilizatorilor şi care o interpretează şi pe baza lor,
iau deciziile care se impun.
Informaţiile financiar contabile pot fi analizate în două categorii:
informaţii de natură juridică şi financiară, obţinute atât în urma realizării operaţiunilor
economice cu terţii, prin care pot fi cunoscute în orice moment atât sumele datorate acestora (furnizori,
salariaţi, bănci, stat, organisme publice, creditori, etc.) cât şi sumele de primit de la aceştia (clienţi,
debitori, stat, etc.), precum şi în momentul prezentării la organele fiscale a valorii cifrei de afaceri,
veniturilor, cheltuielilor care au stat la baza determinării profitului şi implicit a impozitului pe profit;
informaţii furnizate cu precădere de către contabilitatea financiară;
informaţii de natură economică care se referă la cunoaşterea costurilor de producţie ale
bunurilor şi de prestare a serviciilor; nivelul de rentabilitate obţinut în urma vânzării acestora;
mărimea valorică a factorilor care au determinat volumul rezultatelor obţinute la sfârşitul
exerciţiului financiar etc., care sunt furnizate în special de către contabilitatea de gestiune.
În lucrarea „Teoria contabilităţii” autorii definesc informaţia contabilă ca „o informaţie
economică specifică, produsă din prelucrarea prin metode, procedee şi instrumente proprii a datelor din
contabilitate”207
Informaţia contabilă, analizată din prisma teoriei informaţiei duce la concluzia că aceasta
prezintă o dublă determinare, şi anume:

o determinare calitativă indicând felul şi natura elementului patrimonial la care se referă
informaţia contabilă (capitaluri, active imobilizate, stocuri, creanţe, datorii, disponibilităţi băneşti, etc.);
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o determinare cantitativă indicând, fie starea, valoarea, cantitatea, numărul etc. în care se
găseşte elementul patrimonial respectiv, fie o valoare definită prin raportare (ex. cheltuieli materiale şi
salariale la 1.000 lei cifră de afaceri netă, cheltuieli la 1 leu cifră de afaceri netă, etc.).
În ceea ce priveşte utilizarea acesteia de către factorii decizionali din organizaţiile nonprofit,
informaţia contabilă reprezintă tabloul de bord, suportul deciziilor economice, financiare şi gestionare,
acestea fiind reale, precise, complete şi operative. În acest context apare însă o problemă şi anume
faptul că managerul nu are acces la informaţia contabilă ca şi materie primă ci la informaţia contabilă ca
şi produs semifabricat, deoarece este cunoscut faptul că managerului îi este prezentată informaţia în aşa
fel încât să convină şi să susţină anumite interese ale diverselor grupuri interne ale organizaţiei
nonprofit. Conducerea oricărei organizaţii nonprofit trebuie să fie capabilă să analizeze şi evalueze
informaţia contabilă astfel primită pentru a putea lua decizia care se potriveşte într-o anumită situaţie
dată.
Managerul oricărei organizaţii trebuie să ştie să definească informaţia de care are nevoie şi să o
solicite atunci când îi este necesară, iar sistemul informaţional să-i furnizeze informaţia dorită. În
practică însă lucrurile nu stau întocmai aşa, managerul fiind obligat să utilizeze doar acele informaţii
care provin din surse disponibile, la care are acces. Peter Druker constata, în una din lucrările sale,
faptul că: „managerul nu va fi niciodată capabil să preia toate datele de care are nevoie. Cele mai multe
decizii sunt bazate pe cunoştinţe incomplete - atât din cauză că informaţia nu este disponibilă cât şi
pentru că aceasta costă mult în timp şi în bani...”.
Astăzi, managerii sunt percepuţi ca şi nişte persoane cu posibilităţi de interpretare a informaţiilor
provenite din mai multe domenii de activitate (multidisciplinare), ei practicând astfel o profesie ce
reuneşte un grad ridicat de cunoştinţe, specifice unui câmp mare de domenii. Se apreciază că managerii
eficienţi se caracterizează prin abilităţi de corelare şi integrare a informaţiilor disparate208 .
Managerii trebuie să fie capabili să aleagă dintre informaţiile pe care le primesc doar pe
acelea care le sunt utile activităţii lor în vederea atingerii scopurilor pe care şi le-au propus. Rolul
informaţiilor financiar contabile în activitatea managerială este influenţat şi de unele calităţi pe care
trebuie să le îndeplinească acestea şi anume să fie:
- consistente - furnizând cât mai multe date, cunoştinţe;
- relevante - furnizând doar acele date, care să fie utile luării deciziilor;
- exacte - prezentând situaţia reală a fenomenului analizat;
- oportune şi accesibile - informaţiile trebuind să fie puse la dispoziţia managerilor la timp pentru ca
aceştia să poată lua deciziile cele mai adecvate unei anumite situaţii.
Facem precizarea expresă potrivit căreia calitatea deciziilor depinde de calitatea informaţiilor
oferite. Lipsa unuia dintre criterii privind calitatea informaţiilor contabile deteriorează imaginea
acesteia, care poate duce în final la adoptarea unor decizii eronate. Detectarea din timp a
eventualelor erori, necesită măsuri suplimentare de ajustare a acestora şi repunerea lor pe fluxul
decizional.
Utilitatea unei informaţii financiar contabile la nivelul conducerii organizaţiei depinde de
impactul acesteia asupra deciziilor viitoare pe care le va lua managerul; valoarea acesteia depinzând şi
de subiectivismul interpretării şi utilizării sale. Totodată mai trebuie analizat atât utilizatorul acesteia
(managerul de la diferitele nivele ierarhice) precum şi scopul pentru care a fost utilizată informaţia
respectivă. Valoarea adăugată a utilizării informaţiei poate fi determinată şi ca diferenţa dintre
beneficiul net obţinut de luarea unei decizii în urma utilizării unei informaţii financiar contabile
şi beneficiul net obţinut în urma luării deciziei fără luarea în considerare a informaţiei respective.
Cu toate că toţi utilizatorii au nevoie de informaţii, nu toţi au nevoie de acelaşi tip de informaţii.
Astfel, din punctul de vedere al contabilităţii şi în mod special al contabilităţii de gestiune dintre
potenţialii utilizatori ai informaţiilor despre organizaţie (fondatori, membri, angajaţi, creditori, clienţi,
statul, public), managerii acesteia se disting prin necesităţi aparte. Aceştia sunt cei care sunt interesaţi şi
utilizează cel mai mult informaţiile generate de contabilitate; acestea la rândul lor fiind dependente de
unii factori cum ar fi: nivelul de management căruia i se adresează, urgenţă, confidenţialitate etc.
Pentru realizarea legăturii dintre activităţile desfăşurate în cadrul unei organizaţii nonprofit şi
factorii decizionali (managerii), contabilitatea, mai întâi, cuantifică (măsoară) activităţile realizate de
către organizaţie, înregistrând datele referitoare la acestea. Datele obţinute vor fi stocate, cât timp este
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necesar, după care vor fi prelucrate devenind informaţii utile diferitelor categorii de utilizatori, în mod
special, managerilor organizaţiei. În momentul în care factorii de decizie din cadrul organizaţiilor
nonprofit solicită informaţiile furnizate de către contabilitate, acestea le vor fi comunicate, prin
intermediul diferitelor tipuri de rapoarte (situaţiile financiare, balanţe de verificare, rapoarte diverse,
etc.).
Situaţiile financiare ale organizaţiilor reprezintă principală sursă de informaţii în luarea
deciziilor, aceste informaţii oferite de contabilitate joacă un rol fundamental în deciziile manageriale,
iar finalitatea informaţilor contabile, este dată de situaţiile financiare ale organizaţiilor nonprofit care
sunt documente de sinteză şi reflectă poziţia financiară şi performanţele acesteia la finele exerciţiului
financiar. Situaţiile financiare sunt la fel de importante atât pentru cei care le întocmesc, cât şi pentru
utilizatorii lor.
Imaginea fidelă a situaţiilor financiare, ca o necesitate obiectivă în luarea deciziilor are la
bază numeroase opinii ale exegeţilor din diferite ţări, conceptul anglo-saxon detaşându-se în acest sens.
Amintim faptul că acest concept de imagine fidelă a dat naştere la două curente pe această temă
şi anume:
 curentul anglo-saxon, potrivit căruia s-a deconectat contabilitatea de fiscalitate punându-se
accent pe realitatea economică, prin care contabilitatea reflectă fidel imaginea reală a patrimoniului şi
rezultatelor;
 curentul continental european, prin care contabilitatea înregistrează doar raporturi de drept, iar
prudenţa este ridicată la rang de lege. În felul acesta imaginea fidelă tinde spre o interpretare strict
juridică.
Imaginea fidelă a informaţiei contabile poate fi apreciată diferit de fiecare observator al
acesteia. Fiecare o vede în felul său, în funcţie de interesele pe care le are. Înţelegerea
informaţiilor contabile presupune un anumit bagaj de cunoştinţe în domeniul contabilităţii, din
partea utilizatorilor acestor informaţii. De cele mai multe ori imaginea transmisă este influenţată
de calitatea şi nivelul de cunoştinţe al utilizatorului, nu de calitatea documentelor contabile care
deţin aceste informaţii.
Imaginea fidelă joacă un rol fundamental în actul de decizie deoarece acurateţea
informaţiilor contabile, este extrem de importantă la adoptarea unor hotărâri la nivel de
conducere, care influenţează bunul mers al organizaţiilor.
Situaţiile financiare, ca principal instrument de fundamentare a deciziilor, pun accent pe
informaţiile prezentate, cuantificate, care de multe ori sunt insuficiente, deoarece acestea prezintă în
mare măsură doar aspectele financiare ale unor evenimente trecute şi nu oferă de exemplu informaţii
non-financiare, dar care sunt foarte importante în activitatea organizaţiilor. Aceste informaţii nonfinanciare trebuiesc explicate separat în cuvinte în notele anexă ale situaţiilor financiare.
Afirmăm astfel faptul că, bilanţul face abstracţie de unele elemente fără reprezentare
monetară, dar cu valoare economică pentru organizaţie. Amintim aici resursele umane, care sunt
extrem de importante pentru viaţa şi activitatea unei organizaţii, munca şi personalul nu sunt în
raza de acţiune a documentelor contabile. Informaţiile referitoare la aceste resurse sunt
prelucrate extracontabil şi fac parte din sfera socială; putem astfel vorbi chiar despre un bilanţ
social. Acest bilanţ social reflectă parţial o realitate a activităţii organizaţiei cu privire la starea de
sănătate a acesteia (angajări, detaşări, promovări, concedieri, şomaj, handicapaţi, prezenţă la
serviciu, absenţe, concedii etc.), remunerări şi cheltuieli accesorii, condiţii de igienă şi protecţie a
muncii, formare profesională, alte condiţii sociale importante.
Putem afirma astfel că bilanţul social este un instrument important de informare şi
concertare pentru partenerii sociali contribuind la procesul de planificare în managementul
resurselor umane. El este un instrument al comunicării non-financiare.
Tot o informaţie nonfinanciară poate fi socotită şi bilanţul de mediu. Organismul internaţional
Global Reporting Initiative209 are în vedere crearea unui cadru conceptual al dezvoltării durabile cu trei
direcţii de informare: economică, socială şi de mediu.
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Bilanţul costurilor calităţii serviciilor sociale este un alt deziderat al carenţelor de informaţii
oferit de situaţiile financiare. Prin bilanţul costurilor calităţii se poate urmări dinamica în timp a acestor
costuri pe total şi pe elemente ale acestora.
Supravieţuirea unei organizaţii într-un mediu concurenţial este legată şi condiţionată puternic de
obţinerea de informaţii contabile de calitate, oportune, obţinute în timp optim, referitoare la patrimoniu,
situaţia financiară şi rezultatele activităţii desfăşurate de organizaţie, la segmentul de piaţă în care îşi
desfăşoară activitatea, la partenerii de afaceri, la concurenţă, la clienţii ţintă, etc. În aceste condiţii
subliniem un element care stă la baza insuccesului unor organizaţii şi în special a celor mici, şi anume
faptul că fie nu se acordă o importanţă prea mare informaţiilor contabile analitice, fie ele lipsesc sau
sunt insuficiente şi incoerente. O dată utilizate aceste informaţii financiar contabile vor duce, implicit, la
luarea unor decizii manageriale care vor face ca organizaţia respectivă să funcţioneze eficient.
Atunci când contabilitatea oferă informaţii în vederea luării deciziilor economice, destinaţia
acestora vizează trei din funcţiile manageriale şi anume planificarea, controlul şi evaluarea. Dacă luăm
spre exemplificare informaţiile financiar contabile referitoare la cheltuieli şi venituri, atunci cele care
vizează planificarea, ca funcţie managerială, vor avea un rol important în stabilirea bugetelor iar cele
care vizează controlul, vor urmări modul în care au fost realizate planificările stabilite, prin compararea
informaţiilor efective referitoare la aceste elemente cu cele previzionate în bugete. În ceea ce priveşte
evaluarea care, ca şi funcţie managerială reprezintă „examinarea întregului proces decizional în scopul
perfecţionării lui”, informaţiile contabile referitoare la venituri şi cheltuieli vor arăta dacă obiectivul ales
s-a realizat corespunzător sau nu, cauzele nerealizării, etc.
Ideea mai sus enunţată este împărtăşită şi în lucrarea „Contabilitate financiară - o abordare
europeană şi internaţională” în care autorii sunt de părere că forma rapoartelor solicitate de către
manageri şi care nu sunt publicate altor categorii de utilizatori, depinde de obiectivele urmărite de către
aceştia, obiective legate de îndeplinirea funcţiilor manageriale şi anume: funcţia administrativă, funcţia
de planificare, funcţia de control şi funcţia decizională.210.
Informaţiile înregistrate de către contabilitate reflectă operaţii economice realizate deja, care
sunt certificate prin documente economice justificative şi care obligatoriu trebuie exprimate în monedă
naţională. Datorită posibilităţilor de agregare oferite de monedă, contabilitatea ocupă un rol privilegiat
în relaţia sa cu managementul organizaţiei, fiind singura entitate capabilă să omogenizeze o multitudine
de tranzacţii disparate şi să furnizeze reprezentări omogene fenomenelor şi evenimentelor din viaţa
organizaţiei211.
Prin intermediul contabilităţii, informaţia contabilă circulă pe o traiectorie ascendentă către
sistemul decizional al organizaţiei, prin circuitele informaţionale specifice sistemului informaţional al
acesteia, unde vor fi luate acele decizii optime care trebuie să fie bine argumentate pentru toate treptele
organizatorice.
În ceea ce priveşte circulaţia informaţiilor, preponderente sunt fluxurile informaţionale
ascendente, de la executanţi (operanţi) spre manageri. Spre deosebire de acestea fluxurile informaţionale
financiar-contabile sunt fie descendente (în procesele de implementare a unor decizii ce vizează
activitatea contabilă), fie orizontale când informaţia contabilă circulă între diferitele structuri
organizatorice aflate la acelaşi nivel al piramidei organizaţionale.
Nevoile informaţionale ale managerilor depind de natura şi complexitatea activităţii desfăşurate
în cadrul organizaţiilor pe care le conduc. Astfel în cazul unor organizaţii mari cu activitate complexă,
nevoile informaţionale fiind atât de mari încât este imposibil ca managerul să ţină minte toate detaliile,
este necesară introducerea unui sistem formalizat de informare. De asemenea şi natura activităţii
influenţează nevoile informaţionale necesare conducerii, deoarece managerul unei organizaţii va avea
nevoie, pentru a conduce această entitate, de informaţii diferite adaptate la specificul activităţii.
Spre deosebire de ceilalţi utilizatori ai informaţiilor financiar contabile, managerii au un avantaj
şi anume acela „că au acces imediat şi complet la informaţiile contabile...nu trebuie să aştepte şi nici nu
sunt limitaţi la informaţiile publicate în situaţiile financiare”212. De altfel, situaţiile financiare publicate
informează celelalte categorii de utilizatori despre activitatea şi capacitatea managerială a echipei sau
Feleagă L., Feleagă N. - Contabilitate financiară - o abordare europeană şi internaţională, ediţia a II-a, Editura
Economică, Bucureşti, 2007, p. 42
211
Grosu C. - Sistemul informaţional contabil - sursă a controlului de gestiune, Revista Gestiunea şi contabilitatea firmei,
nr. 6/1998
212
Feleagă L., Feleagă N., op.cit., p. 42
172
210

persoanei care conduce o organizaţie. Astfel, în accepţiunea unor autori, „managerii utilizează
informaţiile din situaţiile financiare nu pentru a lua decizii privind gestiunea, ci pentru a comunica213"
Scopul principal al informaţiei contabile este de a fi utilă în luarea deciziilor, iar evaluarea
trebuie să fie efectuată de aşa manieră, încât să ţină cont de valoarea de piaţă, aducând costul
istoric la prezent. Numai astfel, apreciem că, informaţia contabilă poate să contribuie efectiv la
luarea deciziilor privind viitorul unei organizaţii, când existentul deţinut de către aceasta este
„actualizat” la realitatea concretă existentă în piaţă. Prin urmare, managerul poate stabili
strategia şi demersul ulterior în activitatea organizaţiei.
În ultima perioadă de timp tot mai des se doreşte, mânaţi de interese dintre cele mai oneroase, ca
informaţia contabilă să fie manipulată de aşa manieră încât să vizeze cu precădere poziţia financiară şi
performanţele organizaţiei în vederea dobândirii de avantaje cât mai substanţiale din punct de vedere
financiar pentru utilizatori. Astfel tehnicile de manipulare a informaţiei contabile privind
performanţele organizaţiei, ne sugerează, că într-adevăr, există variante şi posibilităţi de manipulare a
informaţiei contabile referitoare la poziţia financiară şi performanţele organizaţiei, care se bazează pe
tehnicile de manipulare a informaţiei contabile şi care sunt oferite chiar de tratamentele şi politicile
contabile recomandate de normele internaţionale de contabilitate. Aceste norme oferă mai multe opţiuni
posibile în materie contabilă, care corespund fie unei alegeri contabile, fie unei libertăţi de apreciere în
contextul prezentării situaţiilor financiare individuale sau consolidate ale organizaţiei, care pot influenţa
diferit performanţele şi poziţia financiară a acesteia.
„Nu tot ce e îngăduit, e onest; multe îngăduie legile şi totuşi nu le poţi săvârşi fără să-ţi calci
conştiinţa." Johannes Honterus (1498-1549)214.
Cele mai uzuale metode de manipulare a informaţiei contabile constă în:
 Combinarea veniturilor şi cheltuielilor în diverse moduri, permite organizaţiilor să-şi
prezinte performanţele în mai multe feluri. Astfel profitul poate fi manipulat prin creşterea sau
descreşterea artificială a veniturilor şi cheltuielilor.
 Selectarea şi aplicarea politicilor contabile în mod inconsecvent pentru tranzacţii similare,
sau clasificarea elementelor după diferite politici în funcţie de anumite interese, schimbarea politicilor
contabile fără evidenţierea explicită a efectelor schimbării, reprezintă căi subtile de manipulare al
rezultatelor.
 Evaluarea stocurilor la ieşire, prin tratamentele contabile recomandate de IAS 2 Stocuri,
constituie o altă modalitate de manipulare a rezultatului.
Asemenea practici au stat nu de puţine ori la creşterea neîncrederii asupra fidelităţii
informaţiei contabile şi au generat mari scandaluri financiare, care au avut ca rezultat prăbuşirea
multor companii, a căror imagine era fals prezentată ca bună, dar în realitate în spatele cifrelor umflate
artificial se afla un dezastru.
Fenomenul de distorsionare sau manipulare a informaţiei contabile, este dificil de combătut,
atâta timp cât Standardele Internaţionale de Contabilitate normalizează diferite opţiuni în tratamentele
contabile. Totuşi este posibilă limitarea acestui fenomen dacă se vor lua măsuri în această direcţie.
Astfel normalizatorii contabili vor trebui să elaboreze un cadru conceptual prin care să se stipuleze
politici contabile precise, fără alternative de interpretare şi tratament, astfel încât să permită o analiză
mai profundă a operaţiunilor complexe şi să se trateze aceste operaţiuni conform principiilor contabile.
Orientarea utilizatorilor externi către fluxurile de trezorerie i-ar putea descuraja pe manageri să
utilizeze tehnicile de manipulare a informaţiilor contabile, cunoscând faptul că utilizatorii de informaţii,
cu experienţă, nu se lasă înşelaţi de cifrele cosmetizate din situaţiile financiare, ci compară fluxul de
numerar din activitatea de exploatare a organizaţiei cu venitul net.
Un alt factor care creează o relativitatea a informaţiei contabile din situaţiile financiare
este reprezentat de conflictul permanent dintre aceasta şi informaţia fiscală. Din acest conflict se
naşte un motiv de derută a managerilor în fundamentarea deciziilor, deoarece din totdeauna
contabilitatea se află în conflict cu fiscalitatea în ceea ce priveşte imaginea fidelă. Astfel, statul,
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interesat în a acumula cât mai multe impozite şi taxe la bugetul central, are metode proprii de
determinare a bazei impozabile, impuse prin acte normative, care nu sunt întotdeauna conforme cu
principiile contabile. Pentru a-şi atinge scopul, pretinde contabilităţii şi documentelor de sinteză să
prezinte realitatea operaţiunilor economice, care dau naştere deducerii unor cheltuieli din baza
impozabilă. Acest mod de prezentare antrenează de multe ori interpretări care se abat de la normele
contabile legat de conturile organizaţiilor. Se arată situaţiile din diferite ţări, iar ţara noastră, se pare că
adoptă mai degrabă sistemul francez, deoarece statul ignoră imaginea fidelă oferită de informaţia
contabilă, adoptând reguli proprii, care sunt menite să modifice rezultatul contabil în favoarea
rezultatului fiscal. Există o necesitate a armonizării legislative, cu ideea de imagine fidelă, care să
permită deconectarea contabilităţii de fiscalitate.
Considerăm că problema manipulării informaţiilor contabile ar putea fi rezolvată prin
intermediul unor norme detaliate, care să nu lase loc de interpretare. Cu toate că vor continua să
existe cazuri particulare, acestea vor fi din ce în ce mai reduse, iar prin înăsprirea sancţiunilor numărul
lor se va diminua continuu.
În ultimul timp tot mai des se vorbeşte de contabilitate creativă, de veridicitatea informaţiilor
furnizate de către aceasta şi care ar reprezenta tendinţa managerilor de a denatura informaţiile date
de situaţiile financiare. Acest concept are la bază manipularea informaţiei. Subliniind faptul, că deşi ne
aflăm în era calculatoarelor, a preciziei tehnologice avansate, iar unde datele sunt preluate şi prelucrate
cu acurateţe sporită totuşi "precizia datelor economico - financiare rămâne tributară referenţiatului de
raportare şi tehnicilor de manipulare a rezultatelor"215. Din păcate, informaţia contabilă, în ciuda
multiplelor surse de informare, rămâne în continuare principala sursă de informare a activităţilor
organizaţiilor şi a rezultatelor acestor activităţi, necesară factorilor de decizie şi celorlalţi utilizatori ai
informaţiei contabile.
FASB216 stipulează că: „Informaţiile oferite de rapoartele financiare sunt deseori rezultatul
unor cuantificări mai curând aproximative decât exacte.” Aceste cuantificări presupun numeroase
estimări, clasificări, sintetizări, raţionamente şi sistematizări şi ca urmare, informaţia astfel luată stricto
sensu, fără o prealabilă analiză a acesteia, poate denatura baza decizională luată în calcul de utilizatorii
acesteia.
Folosită destul de des în practică, contabilitatea creativă sau ingineria contabilă, creează
iluzia unei situaţii favorabile a poziţiei financiare şi a performanţelor organizaţiilor. Nu de puţine ori
aceste procedee au dus la mari scandaluri financiare (Enron, WorldCom, Parmalat, Arthur Andersen
LLP, etc.) urmate apoi de reforme contabile din partea organismelor internaţionale în domeniu (ex.
Legea federală Sarbanes - Oxley217), concentrată spre ultima analiză a capitalurilor şi a factorilor de
producţie care reflectă în mod real, modul în care se adaugă valoarea, dar şi asupra procedurilor stricte
pe care trebuie să le reflecte situaţiile financiare.
Pornind de la această afirmaţie anterioară se observă tot mai mult tendinţa de a confunda frauda
cu ingineria contabilă. Astfel, frauda este o acţiune care se produce cu rea credinţă, prin care se încalcă
legea şi are caracter negativ, în timp ce contabilitatea creativă sau ingineria contabilă respectă legea nu
şi spiritul ei.
O contribuţie importantă la întrebuinţarea acestor tehnici de manipulare a rezultatelor
este atitudinea utilizatorilor de informaţii - managerii, faţă de acordarea unei importanţe excesive
rezultatului contabil al exerciţiului. Profitând de această atitudine a fondatorilor, care urmăresc
creşteri sigure ale câştigurilor, organizaţiile în cauză caută să-şi cosmetizeze rezultatul, pentru a
îndeplini cerinţele solicitate cu privire la obiectul de activitate ales.
În situaţia în care managerii doresc să crească performanţele organizaţiei şi contabilitatea
creativă îi poate ajuta în această privinţă218, urmare faptului că atitudinea fondatorilor în goana după
efecte pozitive cu orice preţ stimulează acest comportament, aceştia contribuie la apariţia metodelor de
distorsionarea a realităţii asupra informaţiei contabile

Popescu V. A.
- Vulnerabilităţile informaţiei financiar - contabile în economia de piaţă,
http://oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820061/25.pdf
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Indiferent de opiniile unora sau de comportamentul altora în special al managerilor şi având în
vedere cele prezentate anterior putem afirma că informaţia contabilă devine prioritară în cadrul
procesului decizional din considerentul că:

dispune de un grad de certitudine, relevanţă, credibilitate superioară celorlalte sisteme de
informare;

este completă şi neutră consemnând atât analitic cât şi integrat mărimea elementelor
patrimoniale, modul de alocare al activelor, structura şi destinaţia lor;

utilizează procedee specifice şi procedee comune cu a altor ştiinţe asigurând atât cunoaşterea
globală cât şi analitică a elementelor patrimoniale ale fiecărei entităţi economice;

asigură controlul corelaţiei dintre venituri şi cheltuieli, active şi resurse;

asigură calcularea costurilor de producţie, bugetarea cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor
financiare fundamentând strategiile economice viitoare pe baza rezultatelor obţinute în perioada
raportată.219
Concluzionăm, în final că, una din sarcinile principale ale activităţii contabile este
asigurarea permanentă cu informaţii oportune, corespunzătoare cantitativ şi calitativ, la costuri
acceptate necesare informării obiective şi complete a structurilor de conducere ale organizaţiei.
Facem precizarea că activitatea de contabilitate are şi ea limitele ei privind reprezentarea
realităţii din cadrul organizaţiilor nonprofit, mai exact imaginea fidelă înseamnă o reprezentare
conformă cu realitatea, destinată şi percepută de către aceia care au nevoie de informaţiile
contabile. Dar în acelaşi timp este necesar să precizăm că prezentarea realităţii de către
contabilitate presupune în primul rând o exigenţă maximă din partea celor care utilizează
suporţii informaţionali ai contabilităţii, de asemenea să îşi îndeplinească cu exigenţă şi
corectitudine şi să respecte normele şi procedurile puse la dispoziţie de către organizaţie. Numai
astfel contabilitatea va fi în stare să reprezinte realitatea în cadrul organizaţiilor nonprofit.
4.1.2 Utilizatorii informaţiei contabile în managementul organizaţiei nonprofit
Prelucrarea informaţiilor contabile prin procedeele specifice contabilităţii are ca scop
punerea la dispoziţia diferitelor categorii de utilizatori a acestora satisfăcând astfel multiplele
necesităţi de informare pe care aceştia le reclamă. În întreaga lume organizaţiile nonprofit întocmesc
situaţii financiare anuale (bilanţul, contul prescurtat al exerciţiului, repartizarea rezultatului exerciţiului
şi note la situaţiile financiare). Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, elaborat
de către Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate220, are ca şi scop atât atenuarea
diferenţelor de la o ţară la alta privind întocmirea acestor situaţii, diferenţe cauzate de factorii
economici, sociali, juridici sau de unele cerinţe naţionale corespunzătoare necesităţilor diferiţilor
utilizatori de informaţii contabile cât şi armonizarea reglementărilor, standardelor şi procedurilor
contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
La baza deciziilor ce vor fi luate de către diferitele categorii de utilizatori ai informaţiilor
financiar contabile stau informaţiile cuprinse în aceste situaţii financiare anuale, decizii referitoare
la:

modul de gestionare managerială a organizaţiei;

cumpărarea, păstrarea sau vânzarea unei investiţii de capital;

evaluarea capacităţii organizaţiei de a plăti alte beneficii angajaţilor săi;

evaluarea garanţiilor aduse de către organizaţie pentru creditele acordate acesteia de către
societăţile bancare;

stabilirea rezultatului financiar şi a destinaţiei acestuia;

Epuran M., Băbăiţă V., Imbrescu C., - Teoria contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2004, p. 35
IASC – funcţionează din 2001 sub noua denumire IASB (International Accounting Standards Board), dar în literatura de
specialitate îl mai regăsim încă sub vechea denumire, atunci când se evocă standarde în vigoare elaborate de acesta. În
traducerile de specialitate române comitetul este sinonimul „board”- ului, aşa că standardele în vigoare modificate de după
anul 2001 sunt practic elaborate de IASB, chiar daca apare Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate.
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Categoriile de utilizatori ai informaţiei financiar contabile au fost menţionate în mai multe
lucrări de specialitate. Astfel literatura de specialitate americană, grupează utilizatorii de informaţii
contabile în trei categorii şi anume221:

cei care gestionează organizaţia, fiind reprezentaţi de către manageri, membrii fondatori,
membrii;

cei care au un interes financiar direct faţă de organizaţie, situându-se în afara ei, fiind
reprezentaţi de către investitorii şi creditorii financiari;

cei care au un interes financiar indirect faţă de organizaţie cum ar fi: angajaţii şi sindicatele,
clienţii, furnizorii, organele fiscale, organele de control, publicul etc.
În figura nr. 4.3 se prezintă utilizatorii informaţiei contabile.
Cadrul General de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare delimitează categoriile de
utilizatori ai informaţiei financiar-contabile222, categorii cuprinse şi în OMFP nr. 3055/2009 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene223 modificat prin OMFP
2869/2010224 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Acestea sunt:

fondatorii sunt interesaţi de capacitatea organizaţiei, la a cărui patrimoniu au participat la
constituire, respectiv de a realiza prin acţiunile lor obiectul de activitate al organizaţiei.
Această categorie de utilizatori ai informaţiei contabile este interesată de „capacitatea
organizaţiei de a realiza câştiguri viitoare” adică „măsura în care organizaţia va adopta o strategie al
cărei scop să fie creşterea bogăţiei sale, obţinerea de fonduri noi şi va putea să convertească, ulterior,
beneficiile în disponibilităţi225”.

partenerii actuali sau potenţiali care sunt preocupaţi de riscul inerent al sumelor avansate şi de
eventualul beneficiu adus de către investiţiile lor, având nevoie de informaţii pentru a decide asupra
modului de acţiune al lor .
Un alt domeniu de interes pentru parteneri este acela de a investi în organizaţiile nonprofit care
respectă domeniul social, mediul etc., ei solicitând informaţii legate de costurile gestiunii activităţii
sociale, a mediului (cheltuieli legale, cheltuieli cu caracter social şi de protecţie efectivă, cheltuieli cu
decontaminarea unor zone, cheltuieli cu controlul poluării, etc.).
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Figura 4.3 Utilizatorii informaţiei contabile
Sursa: elaborat de autor
221

Belverd E., Needles Jr., Anderson H.R., J.C. Caldwell, - op.cit., p. 6
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2007, p. 36-37
223
O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (completat de
OMFP nr. 2382 din 3 aug. 2011 – pentru completarea unor reglementări contabile), cap. II, pct. 21
224
O.M.F.P. nr. 2.869 din 23 decembrie 2010 - pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, Emitent:
Ministerul Finanţelor Publice, publicat în: M.O. nr. 882 din 29 decembrie 2010, data intrării in vigoare : 29 decembrie 2010
225
Feleagă L., Feleagă N., - op.cit., pag. 43
176
222

De asemenea mai sunt interesaţi şi de modul în care managerii „nu au profitat de
mandatul care le-a fost încredinţat”, solicitând şi consultând informaţii contabile referitoare la
remuneraţiile directe şi indirecte ale acestora precum şi cele legate de valoarea şi natura cheltuielilor
generale de administraţie.

angajaţii, sunt interesaţi atât de informaţii cu privire la stabilitatea şi viabilitatea organizaţiilor
în care îşi desfăşoară activitatea cât şi de acele informaţii care le permit să evalueze capacitatea
acestora de a le oferi remuneraţii, pensii, oportunităţi profesionale, etc..Astfel, presiunea exercitată de
salariaţi asupra ofertei de informaţii contabile este motivată în diferite moduri:
„ - informaţiile contabile sunt relevante pentru aprecierea perspectivelor viitoare ale entităţii, ale
securităţii locurilor de muncă şi a validităţii planurilor de pensii;
- informaţiile contabile permit aprecierea corectitudinii salariilor plătite de entitate;
- informarea îi ajută pe salariaţi să-şi mărească implicarea în activitatea entităţii şi interesul
pentru muncă;
- informarea este un drept natural al salariaţilor226”.
Pe lângă cele specificate mai sus, interesul salariaţilor vizează informaţii ce depăşesc sfera
contabilităţii financiare, referitoare la programul de activitate, evoluţia serviciilor oferite, măsurile
prevăzute pentru ameliorarea sau înnoirea echipamentului de lucru, situaţia locurilor de muncă, etc.
Sindicatele, acolo unde acestea există, vor solicita informaţii privind politica salarială, condiţiile de
muncă, accesul la avantaje precum remunerarea salariaţilor, indemnizaţii de pensionare, asigurări de
viaţă, medicale, etc.
Aşa cum apreciază şi unii autori, cerinţele informaţionale ale acestei categorii de utilizatori „sunt
satisfăcute doar parţial de contul de profit şi pierdere şi de bilanţ. O mai bună satisfacere a acestor
cerinţe necesită furnizarea unor informaţii suplimentare, fie în notele explicative, fie printr-un bilanţ
social227”. Bilanţul social este un document care prezintă situaţia personalului dintr-o organizaţie,
îmbrăcând forma unei liste care „recapitulează date cifrice relative la diferite caracteristici ale
personalului228” .
Din structura unui bilanţul social considerăm, de altfel ca şi alţi autori, că indicatorii care ar
trebui să nu lipsească sub nici o formă sunt daţi de:
locurile de muncă: clasificarea efectivelor după diferite criterii: stabilitate, sex, vârstă,
vechime, etc.; variaţiile intervenite în cursul anului cum ar fi angajări, plecări repartizate pe
cauze; absenteism, etc.;
remunerarea şi cheltuielile accesorii: masa salarială, raportul între remuneraţiile personalului
administrativ şi remuneraţiile celorlalţi angajaţi, ponderea cheltuielilor de personal în valoarea adăugată;
condiţiile de igienă şi securitate: accidente de muncă şi boli profesionale, cheltuieli cu
securitatea muncii, etc.;
alte condiţii de muncă: durata programului, organizarea muncii, cheltuieli cu ameliorarea
condiţiilor de lucru;
relaţiile profesionale: componenţa „comitetului de organizaţie", numărul de reuniuni ale
acestuia, acorduri semnate în întreprindere, măsuri de informare şi comunicare realizate;
alte condiţii de viaţă şi evenimente referitoare la angajaţi: cheltuieli complementare pentru
diferite prestaţii (îmbolnăvirea), decese, opere sociale229.
În literatura de specialitate mai sunt opinii care susţin faptul că un bilanţ social întocmit în
cadrul unei entităţi economice, indiferent de domeniul ei de activitate oferă o imagine de ansamblu
asupra caracteristicilor angajaţilor şi a condiţiilor de muncă ale acestora, permiţând reperarea
problemelor, remedierea lor precum şi anticiparea unor „probleme” de gestiune a resurselor umane.
Această părere o împărtăşim şi noi susţinând că bilanţul social ar putea să se constituie „ într-un
instrument de dialog social, deoarece facilitează schimburile cu partenerii sociali pe baza unor date
fiabile şi obiective”230.

managerii solicită informaţii financiar contabile care să le faciliteze cunoaşterea nivelului până
la care să întreprindă strategiile şi operaţiunile pe care le consideră necesare atingerii obiectivelor
propuse. Aceştia consideră contabilitatea ca pe un mijloc de comunicare şi informare, un instrument de
226
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gestiune şi control231. Managerii organizaţiei trebuie să fie conştienţi de rolul informaţiei contabile şi
prin activitatea pe care o desfăşoară, respectiv prin acţiunile iniţiate în cadrul funcţiei manageriale
financiar contabile sunt obligaţi să-i asigure atenţia cuvenită. În situaţia în care nu sunt fondatori ai
organizaţiei au interesul ca situaţiile financiare să reflecte realitatea şi să prezinte un astfel de rezultat
financiar încât activitatea lor să fie apreciată.

creditorii financiari sunt de asemenea interesaţi de informaţiile referitoare la lichiditatea,
profitabilitatea şi cash-flow-ul organizaţiei, putând astfel să analizeze dacă împrumuturile acordate şi
dobânzile aferente acestora vor fi rambursate la termen.
Aceştia sunt interesaţi deopotrivă şi de capacitatea organizaţiei de a-şi asigura resursele
necesare, aceasta reprezentând singura sursă de acoperire a dobânzilor aferente împrumuturilor, precum
şi de capabilitatea acesteia de a rambursa împrumuturile la scadenţă. Pentru stabilirea capacităţii de
rambursare a creditelor ei nu ţin cont nici de costul istoric nici de valoarea justă ci evaluează activele şi
datoriile la valoarea lor de lichidare. De asemenea, acordă o mare importanţă lichidităţii, indicator care
„arată gradul în care activele organizaţiei sunt lichide, permiţând acesteia să îşi plătească datoriile şi să
beneficieze de noi oportunităţi de investiţii232”.
Decizia de creditare a organizaţiei, luată de către societăţile bancare, depinde şi de mărimea
organizaţiei. Astfel, dacă în cazul organizaţiilor mici în care continuitatea activităţii nu ar fi asigurată
„predomină o abordare bazată pe securitate, care pune accentul pe disponibilitatea activelor necesare
pentru acoperirea datoriilor...în cazul întreprinderilor mari, abordarea adoptată este bazată pe principiul
continuităţii activităţii şi pune accentul pe profitabilitatea entităţii233”.

furnizorii şi alţi creditori comerciali care sunt interesaţi de acele informaţii care le
permit să determine dacă sumele ce le sunt datorate vor fi plătite la scadenţă; interes parţial
satisfăcut de către informaţiile cuprinse în bilanţul contabil. Totodată, ei sunt interesaţi şi de
probabilitatea ca organizaţia să-şi continue activitatea în viitor, acordând atenţie deosebită
perspectivelor acesteia de creştere a activităţii.

clienţii în calitate de utilizatori ai informaţiei contabile sunt interesaţi de asemenea de informaţii
legate de continuitatea activităţii organizaţiei vizate, în cazul în care au o colaborare pe termen lung cu
aceasta sau sunt dependenţi de ea. Aceştia sunt interesaţi dacă organizaţia este viabilă, dacă dispune de
suficiente resurse pentru plata datoriilor angajate şi dacă este capabilă să supravieţuiască furnizând
eficient şi oportun bunuri şi servicii.

statul, reprezentat de instituţiile sale descentralizate, de raportare, analiză şi control este
interesat de posibilitatea alocării resurselor (în cazul organizaţiilor de interes naţional) şi implicit de
activitatea organizaţiei, solicitând informaţii pentru a reglementa activitatea acestora şi a determina
politica fiscală în domeniu.
Aceste instituţii utilizează informaţia contabilă furnizată de contabilitate şi pentru analiza
diferitelor cereri ce vizează acordarea de subvenţii sau de împrumuturi cu dobândă bonificată – prin
accesarea produselor financiare în numele şi contul statului român - pentru diferite activităţi. De
asemenea, prin structurarea informaţiilor primite pe sectoare geografice „se pot evalua incidenţele
operaţiunilor realizate de întreprinderile multinaţionale asupra economiei, în ceea ce priveşte crearea
sau menţinerea locurilor de muncă (...), implicaţiile fiscale, supravegherea şi punerea în aplicare a
politicii de concurenţă (...).234

publicul utilizează astfel de informaţii financiar-contabile în observarea atentă, în calitate de
beneficiar, a organizaţiilor de interes propriu pentru a cunoaşte evoluţia acestora, prosperitatea lor,
precum şi unele informaţii legate de sfera activităţii pe care acestea o desfăşoară.
Un rol important în informarea publicului revine mass-mediei scrise, audio vizuale care prin
specificul activităţii solicită informaţii sau organizează emisiuni uneori interactive cu managerii
organizaţiilor astfel încât publicul fie utilizator, fie solicitant de servicii de natură socială să fie în
măsură să decidă şi să-i solicite organizaţiei serviciile de care are nevoie.
Facem precizarea că informaţia contabilă în raport cu exigenţele utilizatorilor, nu
întotdeauna are o relevanţă pe măsură, de multe ori aceasta se confruntă cu lipsa de credibilitate
din partea utilizatorilor tocmai datorită faptului că în funcţie de interesele managerului uneori
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principiile contabilităţii şi punerea în corespondenţa reală, firească a conturilor este încălcată de
către managerul financiar.
Din acest motiv normalizatorii contabilităţii fac eforturi deosebite în susţinerea teoriei că
valoarea justă ar fi aceea care oferă o informaţie relevantă.
4.1.3 Caracteristicile informaţiei contabile
Potrivit Standardelor Internaţionale de Contabilitate obiectivul situaţiilor financiare îl constituie
prezentarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţele şi modificarea poziţiei financiare
a organizaţiei.
De asemenea, S.F.A.C. (Statements of Financial Accounting Concepts - Enunţuri privind
Conceptele Contabilităţii Financiare) elaborate de F.A.S.B. (Financial Accounting Standards Board Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Financiară) statuează faptul că „cele mai importante
caracteristici calitative sunt claritatea (inteligibilitatea) şi utilitatea (...). Pentru ca informaţia să
îndeplinească cerinţa de utilitate, ea trebuie să prezinte două caracteristici calitative de bază: relevanţa
şi fiabilitatea235” .
Aceste prime caracteristici (relevanţa şi fiabilitatea) sunt legate între ele printr-o caracteristică
secundară a informaţiilor financiar-contabile şi anume comparabilitatea. Considerăm că nu trebuie
neglijat nici raportul dintre avantajele oferite de informaţia contabila şi costurile ce au generat obţinerea
ei, raport care trebuie să fie net favorabil avantajelor oferite.
Caracteristicile calitative ale informaţiei financiar contabile, în concepţia F.A.S.B., sunt
prezentate schematic în fig. nr. 4.4:
Caracteristicile calitative principale ale informaţiei financiare referitor la utilitatea
informaţiilor din situaţiile financiare anuale
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Pentru ca informaţia să fie relevantă şi credibilă, sunt necesare următoarele:
- informaţia să fie oportună pentru luarea deciziilor de către utilizatori;
- beneficiile de pe urma informaţiei să depăşească costul acesteia;
- să se stabilească un echilibru între caracteristicile calitative ale informaţiei financiare.

Figura 4.4 Caracteristicile calitative ale informaţiei financiar contabile
Sursa: elaborat de autor
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Needles B.E., Anderson H.R., Caldwell J.C., - Principiile de bază ale contabilităţii, ed. a V-a, 2001 pag. 319
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Informaţiile financiar-contabile - pentru a-şi atinge obiectivul, acela de a fi utile diferitelor
categorii de utilizatori, - trebuie să îndeplinească anumite caracteristici calitative şi anume să fie:
inteligibile, relevante, credibile şi comparabile.
Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, prezintă în prima parte a lui
caracteristicile calitative236, pe care trebuie să le aibă informaţiile financiar contabile caracteristici
cuprinse de asemenea şi în O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene237 modificat şi completat prin OMFP 2869/2010238.
Inteligibilitatea este dată ca fiind calitatea esenţială a informaţiilor financiar-contabile şi constă
în faptul că aceste informaţii trebuie să fie uşor înţelese de către utilizatori. Astfel, se presupune că
utilizatorii de informaţii contabile dispun de cunoştinţe suficiente cu privire la desfăşurarea activităţii
unei organizaţii, cunosc unele noţiuni de contabilitate şi doresc să studieze informaţiile cuprinse în
aceste situaţii financiare. De modul cum informaţiile financiare sunt sistematizate şi apoi generalizate
depinde şi succesul utilizatorului în fundamentarea unor posibile decizii curente şi a unor strategii
viitoare.
Relevanţa ca şi caracteristică calitativă a informaţiilor financiar-contabile se manifestă atunci
când informaţiile influenţează deciziile utilizatorilor, ajutându-i pe aceştia să evalueze evenimente
trecute, prezente şi viitoare, confirmând sau corectând evaluările lor anterioare. Informaţiile cuprinse în
situaţiile financiare sunt relevante atunci când cele obţinute în exerciţiile financiare precedente pot fi
folosite ca şi bază pentru previzionarea poziţiei şi performanţei financiare viitoare şi a altor probleme
asupra cărora utilizatorii au un anumit interes cum ar fi: plata salariilor, capacitatea organizaţiei de a-şi
onora obligaţiile, modificarea tarifului serviciilor prestate, etc.
Relevanţa unei informaţii este strâns legată de natura sa şi de pragul de semnificaţie. O
informaţie este semnificativă atunci când omisiunea sau declararea eronată a ei ar influenţa deciziile
utilizatorilor. Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului, a erorii sau a declarării greşite
putându-se considera că acesta reprezintă mai mult o limită decât o caracteristică calitativă primară a
informaţiilor.
Determinarea pragului de semnificaţie a unei informaţii contabile se poate realiza şi prin
compararea valorilor unor indicatori financiari (lichiditate, solvabilitate, profitabilitate) calculate prin
includerea respectiv excluderea elementului respectiv. Dacă valoarea indicatorul depăşeşte, în valoare
absolută, cu mai mult de 10%, elementul respectiv este considerat semnificativ.
Credibilitatea, ca şi caracteristică calitativă a informaţiei, stă la baza utilităţii acesteia. O
informaţie financiar-contabilă este credibilă atunci când nu conţine erori semnificative, nu este
părtinitoare, utilizatorii putând avea încredere că reprezintă corect ceea ce şi-a propus să reprezinte sau
ceea ce se aşteaptă în mod rezonabil să reprezinte. Pentru a fi credibile informaţiile contabile trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
 să fie fidele, adică să reprezinte cu fidelitate tranzacţiile sau alte evenimente pe care şi le-a
propus să le reprezinte sau aşteaptă în mod rezonabil să le reprezinte. Astfel, situaţiile financiare trebuie
să reprezinte în mod credibil tranzacţiile şi evenimentele care se concretizează în capitaluri, active,
creanţe şi datorii ale organizaţiei la data raportării şi care îndeplinesc criteriile de recunoaştere şi
evaluare stabilite prin legislaţia în materie românească, armonizată cu Standardele Internaţionale de
Contabilitate, aplicabilă şi pentru organizaţiile nonprofit cu activitate economică.
 să fie contabilizate şi prezentate în concordanţă cu fondul lor şi cu realitatea economică şi nu
doar cu forma lor juridică (principiul prevalentei economicului asupra juridicului),
 să fie neutre, adică lipsite de influenţe, informaţiile contabile nefiind neutre dacă prin selectarea
şi prezentarea informaţiei influenţează luarea unei decizii sau formularea unui raţionament pentru a
realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat;
 să fie prudente, fiind necesară includerea în exercitarea raţionamentelor necesare pentru a face
estimările cerute în condiţii de incertitudine, a unui anumit grad de precauţie astfel încât activele şi
veniturile să nu fie supraevaluate iar datoriile şi cheltuielile să nu fie subevaluate (principiul prudenţei).
Dacă prudenţa nu ar fi respectată în obţinerea informaţiilor contabile atunci situaţiile financiare care le
conţin nu ar mai fi neutre şi implicit credibile.
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2007, p. 40-44
O.M.F.P. nr. 3055/2009 – legislaţie citată, pct. 23
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O.M.F.P. nr. 2869/2010 – legislaţie citată
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 să fie complete, informaţia contabilă trebuind să fie completă dar în limita pragului de
semnificaţie şi a costului obţinerii acelei informaţii. O omisiune poate face ca informaţia să fie falsă sau
să inducă în eroare devenind astfel necredibilă şi nerelevantă.
Comparabilitatea, ca şi o caracteristică calitativă a informaţiilor contabile, constă în faptul că
informaţiile contabile cuprinse în situaţiile financiare ale unei organizaţii să poată fi comparabile în
timp de către utilizatori pentru a fi identificate tendinţele poziţiei financiare şi performanţelor acesteia –
o comparabilitate pe verticală.
Această caracteristică se mai referă şi la faptul că situaţiile financiare trebuie să poată fie
comparabile în spaţiu, deci situaţiile financiare ale mai multor organizaţii care activează în acelaşi
domeniu sau în domenii diferite de activitate, pentru a evalua poziţia financiară, performanţele şi
modificările poziţiei financiare ale fiecăruia dintre ele, dar şi pentru a analiza poziţia în sectorul
nonprofit a mai multor activităţi şi obiective – o comparabilitate pe orizontală.
Putem adăuga, ca fiind una din calităţile pe care ar trebui să le îndeplinească o informaţie
contabilă, oportunitatea informaţiei, astfel, chiar dacă o informaţie îndeplineşte criteriile din punct de
vedere al caracteristicilor calitative, aceasta ar putea fi totuşi perimată prin lipsa momentului oportun în
utilizarea ei, datorită trecerii timpului, aceasta ne mai putând fi relevantă deşi este credibilă. Aşadar
trebuie specificat faptul că informaţiile financiar contabile trebuie să îndeplinească cumulativ
toate caracteristicile calitative descrise mai sus, neîndeplinirea cumulativă poate atrage perimarea
informaţiei şi deci utilizarea ei fără a avea consecinţele scontate.
Un alt criteriu important şi de care trebuie ţinut seama este rentabilitatea informaţiei
contabile. Astfel, dacă informaţiile produse prezintă toate caracteristicile calitative aferente lor
(inteligibile, relevante, credibile, comparabile) dar au generat costuri mai mari decât beneficiile obţinute
în urma utilizării lor, nu se vor găsi utilizatori dispuşi să le folosească, devenind astfel inutile.
O caracteristică generală a informaţiilor apreciem a fi mobilitatea lor, ele fiind supuse o
dată cu trecerea timpului unor procese de uzură. Pentru aceasta organizaţia trebuie să-şi
regândească modul de păstrare al documentelor justificative ce cuprind informaţiile contabile,
printr-o definire cât mai riguroasă a unor noi proceduri de arhivare şi păstrare a lor, altele decât
cele legal stabilite. În contabilitate, principalele suporturi materiale ale informaţiilor financiarcontabile sunt: documentele justificative (folosite în momentul colectării şi primirii datelor),
registrele contabile, situaţiile financiare (folosite în momentul transmiterii şi raportării
informaţiilor financiar-contabile), documente şi analize destinate uzului intern al managerilor
organizaţiei (conţin informaţiile furnizate de către contabilitatea de gestiune dacă aceasta este
utilizată) şi purtători tehnici de date (dischete, cd-uri, microfilme).
Ţinând cont de cele prezentate în cuprinsul capitolului putem concluziona faptul că, producerea
şi publicarea unor informaţii contabile care să prezinte, echilibrat, toate calităţile descrise anterior
conduc la obţinerea unor situaţii financiare care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei organizaţiei.
În ceea ce privesc organizaţiile nonprofit din România considerăm că informaţiile
financiar-contabile raportate de către acestea nu în toate cazurile îndeplinesc toate caracteristicile
calitative şi în special cele legate de relevanţă (oportunitate) şi credibilitate (fidelitate, neutralitate
şi integralitate). Apreciem că aceste insuficienţe vor fi eliminate atunci când în cadrul organizaţiei
vor lucra adevăraţii profesionişti contabili, competitivi, neutrii în raport cu toţi utilizatorii
informaţiilor. Un prim pas în acest sens ar fi trecerea angajaţilor contabili în directa subordonare
a fondatorilor sau a Consiliului Director, astfel încât informaţiile aduse de către contabilitate să
nu mai fie influenţate de către managerii executivi în funcţie de interesele acestora.

4.2 Organizarea contabilităţii la organizaţiile nonprofit
Consecvenţi principiului unităţii utilizării unui sistem de conturi contabile care să fie uşor de
asimilat de către lucrătorii din domeniul financiar contabil, Ministerul Finanţelor Publice din România a
continuat demersul iniţiat începând cu anul 1991 de a elabora sisteme de conturi contabile pentru agenţi
economici, pentru instituţii publice, pentru unităţi administrativ teritoriale, pentru persoane juridice fără
scop patrimonial, astfel încât la sfârşitul anul 2008 aceste sisteme s-au realizat si au o legătură de
cauzalitate şi de presupunere reciprocă.
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4.2.1 Cadru teoretic şi normativ privind organizarea contabilităţii organizaţiilor
nonprofit
În economia românească, după multe aşteptări a apărut şi legiferarea modului de înfiinţare,
organizare şi funcţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, reglementate până în anul 2000 de Legea nr.
21/1924, înlocuită prin OG nr. 26/2000. Din cercetarea efectuată, dar şi din concluziile altor autori239 în
domeniu, noutăţile aduse prin temeiul legal mai sus amintit, în esenţă sunt următoarele:

Deşi îşi păstrează caracterul de persoane juridice de drept privat, asociaţiile şi fundaţiile, în
terminologia de specialitate, sunt denumite de acum numai fără scop patrimonial, nu şi fără scop
lucrativ ca şi în vechea reglementare;

Persoana juridică înfiinţată are şi scop lucrativ, unul din scopurile sale este şi crearea
cadrului pentru facilitarea „accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la surse private şi publice”240,
respectiv de a beneficia din bugetul consolidat al statului (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
de stat, bugetele locale), de activităţi şi programe în domeniul asistenţei sociale, sănătăţii,
învăţământului, etc., desfăşurate de organisme neguvernamentale;

Reglementarea nu mai cere, pentru constituirea unei asociaţii, un număr minim pentru
constituirea unei asociaţii 20 de persoane ci numai 3 persoane, subliniindu-se că se pun în comun
şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă, pentru
realizarea unor activităţi de interes general, sau după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. În
cazul dizolvării asociaţiilor şi fundaţiilor se interzice ca bunurile rămase în urma lichidării să fie
transmise către persoane fizice;

Nivelul patrimoniului iniţial al asociaţiei este stabilit la nivelul dublului salariului minim
brut pe economia românească la data constituirii asociaţiei, patrimoniul este compus din aportul în
natură şi/sau în bani a fondatorilor;

Odată cu efectuarea înscrierii asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa
judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul, înscrierea se comunică din oficiu şi organului
financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei pentru evidenţa fiscală cu
menţionarea numărului de înscriere din registru;

Pentru asociaţiile care se organizează în teritoriu cu filiale, acestea trebuie să aibă cel puţin 3
membrii şi să dobândească personalitate juridică prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor;

Pentru asociaţiile care desfăşoară activităţi pentru care potrivit legii sunt necesare autorizaţii
administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate sub sancţiunea dizolvării pe cale
judecătorească decât după obţinerea autorizaţiilor respective;

Din definiţia fundaţiei a dispărut precizarea că reprezintă actul prin care o persoană fizică
sau juridică constituie un patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul său propriu şi îl
destină în genere, în mod permanent, realizării unui scop ideal de interes obştesc. Acum
fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane, care pe baza unui act juridic
între vii ori pentru cauză de moarte constituie un patrimoniu afectat în mod permanent şi irevocabil
realizării unui scop de interes general sau după caz comunitar;

Din Consiliul Director al asociaţiei pot face parte şi persoane din afara asociaţiei în limita a
¼ din componenţa sa;

Consiliul Director prezintă Adunării Generale pe lângă buget şi bilanţul anual şi raportul de
activitate pe perioada anterioară, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor
asociaţiei;

Referitor la componenţa Consiliului Director ordonanţa prevede o interdicţie foarte importantă şi
anume aceea că „nu poate fi membru al consiliului director, …, orice persoană care ocupă o funcţie
de conducere în cadrul unei instituţii publice dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea
activităţii acelei instituţii publice”;
Greceanu Cocoş V., - Contabilitatea administrării patrimoniului actualizată la asociaţii şi fundaţii, Editura Lucman,
Bucureşti 2003, p. 65- 67
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Ordonanţa nr. 54 din 30 ianuarie 2000 privind finanţarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de
sănătate şi din bugetele locale a unor activităţi şi programe în domeniul sănătăţii publice, desfăşurate de organizaţii
neguvernamentale Emitent: Guvernul Publicat în: M.O. nr. 41 din 31 ianuarie 2000, Data intrării în vigoare: 31 ianuarie
2000, art. 2, lit. c
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La fundaţii ca organ de conducere şi administrare apar numai Consiliul Director şi cenzorul;

Fundaţiile şi asociaţiile se pot constitui în federaţii, dar îşi păstrează personalitatea juridică
inclusiv patrimoniul propriu;

Asociaţiile şi fundaţiile pot fi recunoscute de Guvernul României ca fiind de utilitate publică
dacă întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
 Activitatea lor se desfăşoară în interes general sau comunitar după caz;
 Funcţionează de cel puţi 3 ani şi au realizat o parte din obiectivele stabilite;
 Prezintă un raport din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi semnificative;
 Au derulat proiecte şi programe specifice scopului lor, documentate de situaţii financiar şi
bugete corespunzătoare;
 Valoarea activului patrimonial pe fiecare an în parte este cel puţin egală cu valoarea
patrimoniului iniţial;
Temeiul legal prevede posibilitatea Guvernului României ca la propunerea autorităţii
administrative competente să acorde o dispensă legată de primele două condiţii menţionate anterior dacă
- asociaţia sau fundaţia solicitantă a rezultat din două sau mai multe asociaţii sau fundaţii
preexistente,
- fiecare din asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit cele două condiţii dacă ar fi
formulat solicitări independente.

Structura veniturilor asociaţiilor - federaţiilor - trebuie să fie foarte elastică, adaptată la sursele
reale realizate şi să rezulte foarte clar scopul patrimonial al activităţilor desfăşurate de acestea chiar
sub forma societăţilor comerciale cu personalitate juridică,

Veniturile provin din:
 Cotizaţiile membrilor,
 Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale,
 Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii,
 Venituri realizate din activităţi economice directe,
 Donaţii, sponsorizări sau legate,
 Resurse publice obţinute la bugetul statului şi sau bugetele locale,
 Alte resurse prevăzute de lege,
 Fonduri europene.

Asociaţiile şi fundaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de către acestea
de pe urma activităţii societăţilor comerciale înfiinţate dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi se
folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei sau fundaţiei,

Asociaţiile şi fundaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au
caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice,

Evidenţa centralizată a persoanelor juridice fără scop patrimonial se ţine de către Ministerul
Justiţiei cu ajutorul Registrului Naţional al Persoanelor Juridice fără scop Patrimonial. Registrul se
completează pe baza copiilor de hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind constituirea,
modificarea şi încetarea activităţii acestora.
Urmărind evoluţia temeiurilor legale care cu fiecare apariţie a acestora adăuga sau
elimina termeni utilizaţi de către ţările care utilizează sistemul continental de contabilitate
apreciem că din punct de vedere juridic termenul „lucrativ” din definiţia organizaţiilor nonprofit
a fost reglementat prin apariţia OG nr. 26/2000 prin eliminarea acestuia din terminologie –
statuând ONP ca fiind persoane juridice fără scop patrimonial, din punct de vedere al conducerii
contabilităţii acestora termenul „lucrativ” a fost eliminat din terminologia conducerii
contabilităţii în partidă dublă odată cu apariţia O.M.F. nr. 1829/2003, iar în cazul conducerii
contabilităţii în partidă simplă odată cu apariţia O.M.E.F. nr. 1969/2007.
4.2.2 Organizarea contabilităţii la persoanele juridice fără scop patrimonial –
organizaţii nonprofit
Sistemul de contabilitate adoptat da către persoanele juridice fără scop patrimonial, în România
este sistemul dualist, care presupune organizarea contabilităţii în două circuite intercorelate:
 Contabilitatea financiară sau generală;
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Contabilitatea de gestiune,
care se organizează şi se conduc separat utilizând, conform Planului general de conturi, grupe
de conturi diferite, care nu intră între ele în corespondenţă directă, permiţând realizarea obiectivelor
fiecărei dintre acestea.
Ca şi alţi autori şi profesionişti contabili suntem de părere că cele două componente ale
sistemului contabil dualist nu sunt contradictorii şi nici nu se subordonează una alteia. De altfel,
fiecare dintre ele prezintă obiective şi metode proprii de cercetare, prin care reuşesc să prezinte,
după cum am mai menţionat, aceeaşi realitate prin două reprezentări.
Numeroasele lucrări de contabilitate afirmă faptul că obiectivele principale ale contabilităţii
financiare sunt:
- înregistrarea tuturor operaţiunilor ce afectează patrimoniul organizaţiei în vederea determinării
rezultatului financiar;
- furnizarea informaţiilor financiar contabile care să satisfacă necesităţile informaţionale ale
diferitelor categorii de utilizatori interni şi externi precum şi
- elaborarea şi publicarea situaţiilor financiare.
Referitor la contabilitatea de gestiune se precizează faptul că aceasta are ca şi obiective
principale
- calculaţia costurilor bunurilor, lucrărilor şi serviciilor,
- stabilirea preţurilor de vânzare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor,
- stabilirea rentabilităţii activităţilor desfăşurate,
- întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli,
- urmărirea şi controlul modului de realizare a acestui buget,
- furnizarea informaţiilor necesare fundamentării deciziilor privind gestionarea patrimoniului.
În condiţiile organizării contabilităţii în dublu circuit, funcţiile acesteia se vor localiza pe fiecare
circuit în parte astfel:

contabilitatea financiară va îndeplini următoarele funcţii:
- funcţia de înregistrare completă a tranzacţiilor organizaţiei în scopul determinării periodice a situaţiei
patrimoniale şi a rezultatului global;
- funcţia de comunicare financiară externă (informarea terţilor)
- funcţia de instrument de verificare şi de probă judiciară şi fiscală;
- funcţia de instrument de gestiune a organizaţiei;
- funcţia de furnizare a informaţiilor necesare realizării sintezelor macroeconomice;
- funcţia de informare pentru analize financiare.

La rândul său contabilitatea de gestiune va îndeplini următoarele funcţii:
- funcţia de determinare a costurilor bunurilor, lucrărilor şi sectoarelor de activitate;
- funcţia de determinare a diferitelor marje şi a rezultatelor analitice pe bunuri, lucrări şi sectoare;
- funcţia de generare şi furnizare a informaţiilor destinate elaborării bugetelor şi a costurilor
previzionale;
- funcţia de generare şi furnizare a informaţiilor destinate măsurării performanţelor la nivelul sectoarelor
şi pe bunuri, lucrări şi servicii241.
În cadrul contabilităţii financiare rolul prioritar îl au două funcţii şi anume cea de informare a
terţilor şi cea de furnizare a informaţiilor necesare realizării sintezelor macroeconomice şi una
tradiţională şi anume cea de gestiune a organizaţiei. În ceea ce priveşte contabilitatea de gestiune,
funcţia ei previzională prezintă o importanţă deosebită.
Apreciem ca şi alţi autori că funcţiile contabilităţii se pot sintetiza în una singură şi anume
cea „de realizare a cunoaşterii activităţii economice, de furnizare a informaţiilor necesare
procesului managerial pentru fundamentarea deciziilor pe toate treptele organizatorice ale
întreprinderii şi ale economiei naţionale”242.

Feleagă N., Ionaşcu I., - Contabilitate financiară, vol I, Editura Economică, Bucureşti, 1993, p. 16
Moraru G., Moraru A., Bene C., - Bazele contabilităţii întreprinderilor armonizate cu directivele UE şi cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2006, p. 26
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La nivelul unei organizaţii indiferent de forma ei de organizare, în ceea ce priveşte organizarea
contabilităţii, problema care se pune nu este legată de faptul dacă există sau nu două contabilităţi
(realizate în mod distinct, separate până la ţinerea lor în compartimente sau birouri diferite) ci se dă
importanţă „gradului de autonomizare a celor două contabilităţi” adică a relaţiilor care se stabilesc între
contabilitatea financiară, care este o contabilitate juridico-fiscală şi contabilitatea managerială care este
o contabilitate dedicată gestiunii interne a organizaţiei.
Din gama variată de obiective asociate contabilităţii financiare se distinge cu precădere cea
legată de satisfacere a necesităţilor de informare a utilizatorilor informaţiei contabile, informaţii
sintetizate în situaţiile financiare. Încă din anul 1971, la iniţiativa organismului profesiei contabile
americane a fost creat un grup de lucru (comisia Trueblood) care avea misiunea de a studia obiectivele
situaţiilor financiare. După realizarea misiunii, comisia a redactat un raport în care a prezentat o listă a
obiectivelor, pe primul loc situând „furnizarea de informaţii utile luării deciziilor economice”, listă care
a stat la baza tuturor cadrelor conceptuale elaborate ulterior.
Pornind de la obiectivul fundamental al contabilităţii financiare şi anume „furnizarea de
informaţii utile luării deciziilor” şi bazându-se pe principalele întrebări care se pun referitor la
informaţiile contabile (întrebări referitoare la destinaţie, scop, mijloc de realizare şi modalităţi de
cuprindere a informaţiilor contabile) sau desprins mai multe obiective complementare, obiective
prezentate în figura243 nr. 4.5.
OBIECTIV FUNDAMENTAL
Furnizarea de informaţii necesare luării deciziilor

PENTRU
CINE?
Pentru a fi folosite de
utiliztorii externi ai
situaţiilor financiare în
vederea aprecierii
activităţii organizaţiei.

Pentru investitori şi
creditori ca aceştia să
prevadă, să compare
şi să evalueze fluxurile
monetare şi
potenţiale, în termeni
de mărime şi risc.

DE
CE?
Pentru a permite să se
prevadă, evalueze şi
compare capacitatea
organizaţiei de a
produce beneficii atât
de ordin material, dar
mai ales pentru a
realiza obiectivele
propuse.

Pentru a aprecia
capacitatea
conducătorilor de a
utiliza resursele
organizaţiei de o
manieră eficientă.

CUM?

Prin furnizarea de
informaţii reale şi
interpretative privind
operaţiunile şi
evenimentele utile
pentru previziunea,
compararea şi
evaluarea capacităţii
organizaţiei de a
produce beneficii.

PRIN CE
DOCUMENTE?
Prin situaţia financiară
(bilanţ)

Prin rezultatul
exerciţiului (cont de
rezultate)

Prin activităţile
financiare (tablou de
flux)

Prin furnizarea tuturor
celorlalte informaţii
utile (anexe)

Pentru prezentarea
activităţilor
organizaţiei care pot fi
descrise şi măsurate.

Figura 4.5 Obiectivele contabilităţii financiare
Sursa: elaborat de autor
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Cadrul contabil conceptual american (Financial Accounting Standards Board)(Consiliul de
Standarde ale Contabilităţii financiare), (FASB) se aliniază raportului prezentat de comisia Trueblood
referitor la obiectivele informaţiilor contabile prezentate de entităţile economice, „mai ales în ceea ce
priveşte dimensiunea lor previzională”. De asemenea cadrul general IASB pentru întocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare, afirmă că „obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii
despre poziţia financiară, performantelor şi modificările poziţiei financiare ale entităţii, care sunt utile
unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice”244.
Tot IASB apreciază că aceste informaţii financiar contabile vor avea o anumită utilitate în
luarea deciziilor economice de către utilizatorii lor, utilitate referitoare la:
- stabilirea momentului investiţiei, conservării sau vânzării părţilor de capital pe care le deţin
(investitorii şi acţionarii);
- estimarea capacităţii organizaţiei de a-şi remunera angajaţii (salariaţii şi sindicatele);
- estimarea garanţiilor acordate de organizaţie creditorilor săi financiari (societăţile bancare);
- stabilirea politicilor fiscale (administraţia fiscală şi statul);
- verificarea gestiunii şi darea de seamă a conducerii (managerii);
- întocmirea şi utilizarea statisticilor naţionale;
- reglementarea activităţilor organizaţiei.
Conform reglementărilor contabile româneşti contabilitatea financiară, ca activitate specializată
în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice trebuie să asigure
înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la
poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale
acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii,
instituţiile publice şi alţi utilizatori245.
Autorii N. Feleagă şi I. Ionaşcu preiau în lucrarea lor părerea autorilor francezi Bernard Esnault
şi Christian Hoarau care, după ce fac o analiză a obiectivelor (finalităţilor) contabilităţii, sunt de părere
că sistemul contabil „răspunde astăzi următoarelor şase finalităţi principale şi anume: furnizează un
mijloc de probă în justiţie; permite controlul angajamentelor întreprinderii; ajută la luarea deciziilor;
serveşte la diagnosticul economic şi financiar al întreprinderii; alimentează statisticile şi contabilitatea
naţională şi aduce încredere şi favorizează dialogul social între parteneri, în viaţa afacerilor”246.
Legea contabilităţii nr. 82/1991247 actualizată prevede: „instituţiile publice, asociaţiile şi
celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă
contabilitatea financiară” conform reglementărilor specifice în vigoare.
Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi
controlul activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a rezultatelor, trebuind să asigure înregistrarea
cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia
financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie atât pentru cerinţele interne ale acestora cât
şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile
publice şi alţi utilizatori.
Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial248 includ două
categorii:
a. Reglementări contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către
persoanele juridice fără cop patrimonial, categoriile de persoane care ţin contabilitatea în partidă
simplă se stabilesc de către ministerul finanţelor publice.
b. Reglementări contabile pentru peroanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi
conduc contabilitatea financiară în partidă dublă. Pentru activităţile economice desfăşurate,
aceste reglementări se completează după caz cu Reglementările contabile conforme cu Directiva
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2007, p. 38
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2007, p. 38
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a IV- a Comunităţilor Economice Europene prevăzute în OMFP nr. 3055/2009 cu completările
ulterioare. Categoriile de persoane care ţin contabilitatea în partidă dublă se stabilesc de către
ministerul finanţelor publice.
Prevederile legale privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial prevăd
anumite obligaţii către aceste organizaţii nonprofit între care amintim:

Contabilitatea ONP- urilor trebuie să asigure informaţii privind patrimoniul aflat în
administrare, rezultatul activităţilor organizate cu caracter economic, acţiunile cu caracter social,
filantropic, protecţie socială, etc. desfăşurate într-o perioadă de timp strict determinată (an bugetar,
financiar, fiscal, calendaristic, etc..

Contabilitatea financiară se va organiza şi se va ţine în limba română şi în monedă naţională.
Cu aprobări speciale aceasta poate fi condusă şi în monedă străină, dar cu obligativitatea raportării
instituţiilor româneşti specializate în monedă naţională la finele exerciţiului financiar.

Principiile şi regulile de evaluare precum şi regulile contabile de bază pentru organizarea şi
conducerea contabilităţii, formularele, conţinutul, modul de întocmire, auditare şi publicarea a situaţiilor
financiare anuale vor fi cele prevăzute de legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi modificată în
2011,

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii ONP-urilor revine
preşedintelui sau altei persoane legal desemnate care are obligaţia gestionării corespunzătoare a
organizaţiei nonprofit respective.

Organizarea şi conducerea contabilităţii poate fi făcută în compartimente distincte, conduse
de personal economic de specialitate, dar poate fi condusă şi pe bază de contracte de prestări de servicii
încheiate cu persoane juridice cu obiect de activitate financiar contabilă, sau de persoane fizice care au
calificările de expert contabil.

Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii au obligaţia să asigure
condiţiile necesare pentru:
o întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economico financiare;
o organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii;
o organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv precum şi
valorificarea rezultatelor acesteia;
o respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale, depunerea acestora în
termen la organele în drept şi publicarea lor;
o păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a situaţiilor financiare anuale.

În ceea ce privesc modelele situaţiilor financiare, registrele şi formularele comune privind
activitatea financiară şi contabilă, planul de conturi utilizate de către ONP-uri, acestea se încadrează în
normele şi reglementările contabile emise de Ministerul Finanţelor Publice. Facem precizarea expresă
că orice operaţiune economică financiară efectuată în cadrul organizaţiei trebuie consemnată în
momentul efectuării ei într-un document ce stă la baza înregistrărilor în contabilitate, documentul
dobândind astfel calitatea de document justificativ, iar orice înregistrare (consemnare) în acest
document angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat.
4.2.2.1 Organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă
Sistemul de contabilitate în partidă simplă presupune înregistrarea operaţiilor economice sau
financiare într-o singură partidă, deci nu se folosesc formule contabile. Acesta reprezintă ansamblul
registrelor şi documentelor contabile, reglementate legal, care servesc la înregistrarea în contabilitate în
mod obligatoriu cronologic şi sistematic a operaţiilor economice consemnate în documentele
justificative249.
Pot organiza şi conduce contabilitate în partidă simplă următoarele categorii de persoane juridice
fără scop patrimonial:
a. unităţile de cult;
b. asociaţiile de proprietari;

Ordin nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial, Emitent: Ministerul Economiei si Finanţelor, Publicat în: M.O. nr. 846 din 10 decembrie 2007, anexa nr. 2
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c. persoanele juridice fără scop patrimonial în a căror act normativ de înfiinţare există
prevederi exprese.
Organizarea contabilităţii în partidă simplă se face utilizând principalele registre şi formulare
comune pe economie pentru activitatea financiar contabilă precum şi registrele contabile şi formularele
contabile specifice activităţii desfăşurate de unităţile de cult, asociaţiile de proprietari şi persoanele
juridice fără scop patrimonial în a căror act normativ de înfiinţare există prevederi exprese, adaptate în
funcţie de activitatea pe care o desfăşoară fiecare.
Apreciem că modele formularelor comune pe economie pot fi adaptate în funcţie de
necesităţile persoanelor juridice fără scop patrimonial cu condiţia respectării conţinutului
minimal de informaţii şi a normelor metodologice de întocmire şi utilizare a acestora. De
asemenea pot folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează
organizarea şi contabilizarea activităţilor economice specifice.
Persoanele care au obligaţia gestionării patrimoniului persoanelor juridice fără scop patrimonial
ce conduc contabilitatea în partidă simplă răspund, potrivit legii pentru pregătirea, însuşirea şi aplicarea
corectă a acestor reglementări, precum şi pentru transpunerea corectă a soldurilor în cazul trecerii dintrun sistem de evidenţă în celalalt, la începutul exerciţiului bugetar următor.
A. Norme privind documentele justificative şi financiar contabile
În conformitate cu legea orice operaţie economică financiară efectuată se consemnează în
momentul efectuării ei într-un document justificativ ce stă la baza înregistrării ei în contabilitate,
documente care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat, aprobat şi înregistrat în
contabilitate250.
Condiţiile pe carte trebuie să le îndeplinească documentele justificative, păstrarea, arhivarea,
reconstituirea registrelor folosite, etc., sunt comune tuturor persoanelor juridice, respectându-se normele
metodologice emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Contabilitatea în partidă simplă se ţine utilizând următoarele fişe:

Pentru evidenta operaţiunilor de capital, imobilizări cu excepţia celor corporale, terţi şi trezorerie
se foloseşte “Fişa pentru operaţiuni diverse”, pentru imobilizările corporale de natura mijloacelor fixe,
“Fişa mijlocului fix” iar pentru stocuri se foloseşte “Fişa pentru valori materiale”.

Pentru evidenţa mijloacelor fixe este necesar să se ţină şi “Registrul inventar” şi „Registrul
numerelor de inventar”, iar pentru evidenta materialelor şi obiectelor de inventar „Registrul stocurilor” .

La contabilitatea cheltuielilor se foloseşte “Fişa pentru operaţiuni diverse” întocmită separat pe
activităţile fără scop patrimonial, cu destinaţie specială, pentru activităţi economice.

La contabilitatea veniturilor se foloseşte “Fişa pentru operaţiuni diverse” întocmită distinct pe
cele 3 activităţi şi anume: activitatea fără scop patrimonial, activitatea cu destinaţie specială şi
activitatea economică.
Reglementările legale nu prevăd pentru contabilitatea în partidă simplă utilizarea
următoarelor formulare:









Procesul-verbal de recepţie;
Lista zilnică de alimente;
Lista de inventariere pentru gestiunea global valorică;
Borderoul de achiziţie (alimentaţie publică);
Borderoul de achiziţie (de la producători individuali);
Listele de indemnizaţii, drepturi băneşti, chenzina I-a şi a II-a;
Statul de salarii pentru colaboratori;
Contractul de garanţie în numerar şi suplimentară.

Apreciem că nu trebuiau eliminate din prevederile legale şi normative aceste documente de
evidenţă tehnico-operativă deoarece acestea sunt documente care consemnează operaţiunile la
locul şi momentul producerii lor, informaţii ce devin ulterior contabile, în special în cadrul
Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată)(actualizată până la aprilie 2011) contabilităţii nr. 82/1991, Emitent:
Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 454 din 18 iunie 2008, Data intrării în vigoare : 18 iunie 2008, art. 6, 7
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unităţilor de cult şi ale asociaţiilor de proprietari numai în condiţiile când acestea au organizate
cantina săracilor, colaborări cu colaboratori de diverse profesii, gestionari sau funcţii cu caracter
de gestionari. Din efectuarea cercetărilor în domeniu, concluzionăm că aceste tipuri de activităţi
enumerate anterior se regăsesc chiar cu o frecvenţă mai mare în rândul unităţilor de cult, dar mai
puţin în rândul asociaţiilor de proprietari.
Considerăm că trebuia introdus în cuprinsul formularelor statuate ca fiind de referinţă în
conducerea contabilităţii în partidă simplă şi modelul Contractului civil de prestări de servicii
actualizat pe baza legislaţiei de asigurări sociale de sănătate, a Codului Fiscal şi a Codului muncii,
dat fiind faptul că în general asociaţiile de proprietari utilizează servicii externe (de obicei
persoane fizice) în conducerea unei astfel de evidenţe contabile.
În condiţiile utilizării sistemelor informatice financiar contabile este necesar ca aceste
sisteme să respecte criteriile minimale prevăzute de normele metodologice de întocmire şi
utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi
contabilă. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu
întocmesc situaţii financiare anuale.
Tot din temeiul legal amintit rezultă faptul că persoanele juridice fără scop patrimonial (unităţi
de cult şi asociaţii de proprietari) răspund pentru pregătirea, însuşirea şi aplicarea corectă a
reglementărilor cu caracter financiar contabil prin care se evidenţiază cu ajutorul contabilităţii
simple operaţiunile cu caracter economic şi financiar desfăşurate de acestea. Sistemul de contabilitate în
partidă simplă este reprezentat astfel de ansamblul registrelor şi documentelor contabile legal
reglementate care servesc la înregistrarea în contabilitate în mod obligatoriu cronologic şi sistematic a
operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative.
B. Registrele de contabilitate
I. În ceea ce privesc registrele de contabilitate obligatorii utilizate în contabilitatea în
partidă simplă de către unităţile de cult şi de către alte persoane juridice în a căror statute de
înfiinţare există prevederi exprese acestea sunt:
- registrul jurnal;
- registrul inventar.
Acestea trebuie utilizate în strictă concordanţă cu destinaţia lor completându-se în mod
corespunzător astfel încât să poată identifica şi furniza informaţii în orice moment cu privire la
operaţiunile contabile efectuate.
1. Registrul jurnal serveşte la înregistrarea operativă a tuturor operaţiunilor desfăşurate, pe
baza documentelor justificative. Atât lunar cât şi anual registrul jurnal se totalizează astfel încât să pună
la dispoziţie organelor utilizatoare informaţiile de care acestea au nevoie. Se întocmeşte într-un singur
exemplar după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa unităţii. Numerotarea filelor
registrului se va face în ordine crescătoare. În cazul în care unitatea foloseşte jurnale auxiliare totalul
lunar al fiecărui jurnal se poate trece în Registrul Jurnal. În situaţia conducerii contabilităţii simple cu
ajutorul sistemelor informative de prelucrare automată a datelor fiecare operaţiune economico
financiară se înregistrează în mod cronologic după data de întocmire sau de intrare a documentelor în
unitate. În această situaţie Registrul Jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura
editării lor.
Registrului Jurnal cuprinde informaţiile:

„Nr. Crt.” al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie sau de la începutul
activităţii până la 31 decembrie sau încetarea activităţii;

„Data înregistrării” (anul, luna, ziua) când se face înregistrarea;

„Felul Documentului (factură, chitanţă, registru de casă, extrasul de cont de la bancă etc.)
precum şi numărul şi data acestuia

„Felul operaţiunii” dându-se explicaţiile în legătură cu operaţiunea respectivă şi elementele
de identificare ale acesteia;

sumele totale din documentul respectiv.
Acesta este un document de înregistrare contabilă şi se arhivează la compartimentul financiar
contabil împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.
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2. Registrul inventar serveşte la înregistrarea tuturor elementelor de activ şi de pasiv grupate în
funcţie de natura lor şi inventariate potrivit normelor legale precum şi a rezultatelor inventarierii acestor
elemente.
Se foloseşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc
contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat
în evidenţa unităţii.
Se întocmeşte la începutul activităţii, sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării
activităţii. Registrul se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ şi de pasiv
grupate după natura lor.
Structura Registrului Inventar este următoarea:

„Nr.Crt.” al fiecărei operaţiuni înregistrate în registru cronologic de la deschiderea acestuia
până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii ;

„Recapitulaţia elementele de activ şi de pasiv” detaliată după natura lor, valorile materiale
putând fi defalcate pe gestiuni;

„Valoare contabilă” a elementelor de activ şi de pasiv inventariate;

„Valoarea de inventar” a elementelor de activ şi de pasiv inventariate stabilită de membrii
comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a proceselor verbale de finalizare a acesteia);

„Diferenţele din evaluare de înregistrate” calculate ca diferenţă între valoare contabilă şi
valoarea de inventar;

cauzele diferenţelor de inventar, deprecieri, dezasortări, minusuri, plusuri, etc.
Este un document de înregistrare contabilă şi se arhivează la compartimentul financiar contabil
împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.
II. În activitatea asociaţiilor de proprietari întâlnim următoarele registre
a. Registre obligatorii
- registrul jurnal;
- registrul inventar.
Acestea registre au acelaşi conţinut şi structură ca şi registrele utilizate de către unităţile de cult
şi persoanele juridice în a căror statute de înfiinţare există prevederi exprese.
b. Registre specifice
- Registrul pentru evidenţierea fondului de rulment
- Registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii
- Registrul pentru evidenţa sumelor speciale
- Registrul pentru evidenţa fondului de penalizări
Aceste registre trebuie utilizate în strictă concordanţă cu destinaţia lor, completându-se în mod
corespunzător astfel încât să poată identifica şi furniza informaţii în orice moment cu privire la
operaţiunile efectuate.
1. Registrul pentru evidenţierea fondului de rulment;
Acesta serveşte ca document pentru evidenţa fondului de rulment a asociaţiei de proprietari
constituit din contribuţiile proprietarilor conform criteriilor şi condiţiilor stabilite de adunarea generală a
acestora şi care sunt membrii ai asociaţiei de proprietari. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către
administratorul asociaţiei alocând pentru fiecare proprietar membru al asociaţiei câteva pagini.
Registrul pentru evidenţierea fondului de rulment cuprinde informaţiile:

„Nr.Crt.” al fiecărei operaţiuni înregistrate în registru cronologic de la deschiderea acestuia
până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii ;

„Numărul şi data documentelor de stabilire, încasare, restituire” (chitanţă, extras de cont,
hotărâre a adunării generale);

„Explicaţii cu privire la operaţiunea efectuată”;

„Suma stabilită” de către Adunarea Generală privind fondul de rulment;

„Suma încasată” consemnată în duplicatul chitanţei şi extrasului de cont;

„Suma restituită” proprietarului de apartament sau spaţiu conform hotărârii adunării
generale, mutării locatarului, transferului la altă adresă, etc.;
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„Soldul”suma cu care figurează proprietarul apartamentului la fondul de rulment al
asociaţiei.
La completarea unei pagini se înscrie reportul soldului pentru pagina următoare.
Este un document de înregistrare contabilă şi se arhivează la administraţia asociaţiei de
proprietari împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.
2. Registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii;
Acesta serveşte ca document pentru evidenţa fondului de reparaţii a asociaţiei de proprietari
constituit din contribuţiile proprietarilor conform cotelor părţi indivize. Se întocmeşte într-un singur
exemplar de către administratorul asociaţiei alocând pentru fiecare proprietar membru al asociaţiei
câteva pagini.
Registrul pentru evidenţierea fondului cuprinde informaţiile:

„Nr.Crt.” al fiecărei operaţiuni înregistrate în registru, cronologic de la deschiderea acestuia
până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii ;

„Numărul şi data documentelor de stabilire, încasare, plată” (chitanţă, extras de cont,
hotărâre a adunării generale);

„Explicaţii cu privire la operaţiunea efectuată”;

„Suma stabilită” de către Adunarea Generală privind fondul de reparaţii aferentă
apartamentului sau spaţiului ;

„Suma încasată” consemnată în duplicatul chitanţei şi extrasului de cont;

„Suma plătită” pentru lucrări de reparaţii în baza facturilor, situaţiilor de lucrări, devizelor,
etc.;

„Soldul” (suma) cu care figurează proprietarul apartamentului la fondul de reparaţii al
asociaţiei.
La completarea unei pagini se înscrie reportul soldului pentru pagina următoare.
Este un document de înregistrare contabilă şi se arhivează la administraţia asociaţiei de
proprietari împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.
3. Registrul pentru evidenţa sumelor speciale
Acesta serveşte ca document pentru evidenţa sumelor speciale ale asociaţiei de proprietari
constituite din sumele rezultate din activităţi economice (închirieri, spaţii comune, amplasare de
reclame publicitare pe faţadă, montaj antene pe terasă, utilizarea unor servicii etc.). Se întocmeşte întrun singur exemplar de către administratorul asociaţiei alocând pentru fiecare proprietar membru al
asociaţiei câteva pagini.
Registrul pentru evidenţa sumelor speciale cuprinde informaţiile:

„Nr.Crt.” al fiecărei operaţiuni înregistrate în registru, cronologic de la deschiderea acestuia
până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii ;

„Numărul şi data documentelor de încasare, plată” (chitanţă, extras de cont, hotărâre a
adunării generale, factură, contract de prestări servicii etc.);

„Explicaţii cu privire la operaţiunea efectuată”;

„Suma încasată” de asociaţie de la terţii ;

„Suma plătită” pentru lucrări, servicii efectuate de terţi pentru asociaţie (apartament, spaţiu
în cauză) consemnată în facturi, situaţii de lucrări, devize, etc.;

„Soldul” (suma) cu care figurează proprietarul apartamentului în registrul pentru evidenţa
sumelor speciale.
La completarea unei pagini se înscrie reportul soldului pentru pagina următoare.
Este un document de înregistrare contabilă şi se arhivează la administraţia asociaţiei de
proprietari împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.
4. Registrul pentru evidenţa fondului de penalizări
Acesta serveşte ca document pentru evidenţa fondului de penalizări al asociaţiei de proprietari
constituit din penalizările aplicate proprietarilor restanţieri. Se întocmeşte într-un singur exemplar de
către administratorul asociaţiei alocând pentru fiecare proprietar membru al asociaţiei câteva pagini.
Registrul pentru evidenţa fondului de penalizări cuprinde informaţiile:
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„Nr.Crt.” al fiecărei operaţiuni înregistrate în registru, cronologic de la deschiderea acestuia
până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii ;

„Numărul şi data documentelor de aplicare, încasare” (chitanţă, extras de cont, hotărâre a
adunării generale, fişa de calcul a penalizărilor pentru apartamentul/spaţiul);

„Explicaţii cu privire la operaţiunea efectuată”;

„Penalizarea aplicată” rezultată din fişa de calcul a penalizărilor ;

„Suma încasată” sub formă de penalizare consemnată în chitanţă, extras de cont;

„Suma restantă” rezultată ca diferenţă între penalizarea calculată şi aplicată şi suma
încasată;

„Soldul” (suma) cu care figurează proprietarul apartamentului în registrul pentru evidenţa
fondului de penalizări.
La completarea unei pagini se înscrie reportul soldului pentru pagina următoare.
Este un document de înregistrare contabilă şi se arhivează la administraţia asociaţiei de
proprietari împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.
Deoarece peroanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă
nu întocmesc situaţii financiare anuale, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a
operaţiilor efectuate întocmesc lunar „Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv” pe baza
datelor înscrise şi totalizate în fişele şi jurnalele contabile.
Registrele şi formularele comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabilă,
precum şi modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile specifice şi normele de
întocmire şi utilizare a acestora, privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă
de către persoanele juridice fără scop patrimonial, pot fi utilizate în totalitate sau numai în parte
în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate, precum pot, de altfel, fi şi adaptate în
structură la specificul organizaţiei, dar cu respectarea câmpurilor minimale obligatorii date de
legiuitor.
În concluzie sistemul de contabilitate în partidă simplă aşa cum considerăm să-l definim,
reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la
înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu cronologic şi sistematic, a operaţiunilor
economice consemnate în documentele justificative.
4.2.2.2 Organizarea contabilităţii financiare în partidă dublă la persoanele juridice fără scop
patrimonial
Sistemul de contabilitate în partidă dublă concepe înregistrarea în două partizi, concomitent a
fiecărei operaţii economice, utilizând formula contabilă, în debitul unui cont şi în creditul altui cont.
4.2.2.2.1 Organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă dublă
Contabilitatea în partidă dublă este obligatorie pentru asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de
acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi pentru alte
persoane juridice înfiinţate în baza unor legi speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop
patrimonial251.
Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc
contabilitatea în partidă dublă sunt corelate cu prevederile reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009252 aplicabile persoanelor juridice prevăzute de
Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată privind:
- clasele şi grupele de conturi;
- simbolul, denumirea şi conţinutul conturilor comune;
Ordin nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial, Emitent: Ministerul Economiei si Finanţelor, Publicat în: M.O. nr. 846 din 10 decembrie 2007, anexa nr. 1
252
Ordin nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 (actualizat cu OMFP 2869/2010), pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 766 din 10 noiembrie 2009,
Data intrării în vigoare : 1 ianuarie 2010
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- evaluarea elementelor din situaţiile financiare.
Activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiilor nonprofit se împart în 3 mari categorii:
activităţi fără scop patrimonial;
activităţi cu destinaţie specială;
activităţi economice.
Pentru activităţile economice desfăşurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial,
reglementările proprii (OMEF 1969/2007) se completează cu Reglementările contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la O.M.F.P. nr.
3055/2009253.
Organizaţiile nonprofit conform reglementărilor legale ar trebui să desfăşoare o activitate
preponderent fără scop patrimonial, în ceea ce priveşte activitatea lor de bază. Cu toată această
reglementare, organizaţiile pot iniţia activităţi economice dar să fie cu caracter excepţional şi să aibă
drept scop crearea de resurse financiare suplimentare pentru activitatea nonprofit, de bază, a
organizaţiei.
Persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă
dublă sunt obligate să întocmească situaţii financiare anuale. Pentru a se asigura informaţii tuturor
utilizatorilor contabilitatea financiară este reglementată, adică are la bază norme unitare, situaţiile
financiare constituie obiectul normalizării pe plan naţional şi internaţional. Ministerul Finanţelor
Publice elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii, planul de conturi general,
modelele situaţiilor financiare, registrele şi formularele comune privind activitatea financiar contabilă,
norme metodologice de întocmire şi utilizare a lor254.
Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei
persoane care gestionează entitatea respectivă. De regulă contabilitatea se organizează şi conduce în
compartimente distincte conduse de directorul economic sau contabilul şef, sau altă persoană
împuternicită să îndeplinească această funcţie. Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de
contracte de prestări de servicii cu persoane fizice sau juridice autorizate, membre CECCAR255.
-

Principiile contabilităţii financiare
Obiectivul fundamental al contabilităţii financiare îl constituie furnizarea de informaţii privind
poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare ale entităţilor utile unei sfere largi de
utilizatori. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare IASB formulează explicit
două concepte de bază:
- contabilitatea de angajament care impune ca efectele tranzacţiilor şi alte evenimente sunt
recunoscute din momentul în care acestea s-au produs şi nu atunci când intervine plata sau încasarea lor;
- principiul continuităţii activităţii.
Principiile contabile fundamentale aplicate în cazul organizaţiilor nonprofit256 sunt comparabile
cu cele prevăzute de OMFP 3055/2009, respectiv
- principiul contabilităţii de angajamente;
- principiul continuităţii activităţii;
- principiul permanenţei metodelor;
- principiul prudenţei;
- principiul independenţei exerciţiului;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ şi a datoriilor;
- principiul intangibilităţii;
- principiul necompensării.
253

Ordin nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
(actualizat până la data de 29 decembrie 2010), Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 766 din 10
noiembrie 2009, ANEXĂ - reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene
254
Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată)(actualizată până la aprilie 2011) contabilităţii nr. 82/1991, Emitent:
Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 454 din 18 iunie 2008, Data intrării în vigoare : 18 iunie 2008, art. 4
255
Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată)(actualizată până la aprilie 2011) contabilităţii nr. 82/1991, Emitent:
Parlamentul, Publicat în: M.O. nr. 454 din 18 iunie 2008, Data intrării în vigoare : 18 iunie 2008,art. 10
256
Ordin nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial, emitent: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Publicat în: M.O. nr. 846 din 10 decembrie 2007, Data intrării în
vigoare : 1 ianuarie 200
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Principiul contabilităţii de angajamente este principiul care presupune că atât tranzacţiile,
evenimentele, dobânzile aferente perioadei indiferent de scadenţa acestora sunt înregistrate în
contabilitate, raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente şi recunoscute în momentul
producerii lor (nu când intervine plata sau încasarea lor).
Principiul continuităţii activităţii este principiul ce presupune că entitatea îşi continuă în mod
normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă se
constată că o entitate înregistrează unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot
duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele
explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului
continuităţii, această informaţie trebuie prezentată, împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a
acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua
activitatea.
Principiul permanenţei metodelor este principiul potrivit căruia metodele de evaluare şi politicile
contabile, în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul cu
următoarele excepţii pot fi modificate fiind determinate de:
a) iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile
financiare anuale;
b) o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii (modificare de reglementare),
caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menţionată în acestea.
Iniţiativa unităţii poate fi determinată de: .
- admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare pe termen scurt ale
entităţii sau retragerea lor de la tranzacţionare;
- schimbarea acţionariatului, datorată intrării într-un grup, dacă noile metode asigură furnizarea
unor informaţii mai fidele;
- fuziuni şi operaţiuni asimilate efectuate la valori contabile, caz în care se impune armonizarea
politicilor contabile ale societăţii absorbite cu cele ale societăţii absorbante etc.
Principiul prudenţei este principiul potrivit căruia activele şi veniturile nu trebuie să fie
supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de
exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar
nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi
neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
Principiul independenţei exerciţiului este principiul potrivit căruia trebuie să se ţină cont de
veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor
venituri şi cheltuieli.
Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi a datoriilor este principiul potrivit căruia
componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
Principiul intangibilităţii este principiul potrivit căruia bilanţul de deschidere pentru fiecare
exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.
Principiul necompensării este principiul potrivit căruia orice compensare între elementele de
activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.
Din compararea celor două reglementări legale am constatat că O.M.E.F. nr. 1.969/2007
nu menţionează ca principii explicite:
- principiul prevalenţei economicului asupra juridicului – cu toate acestea considerăm
oportun ca în cazuri rare, atunci când există diferenţe între fondul sau natura economică a unei
operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate aceste
operaţiuni, cu respectarea fondului economic al acestora, cu toate că în condiţii obişnuite, forma
juridică a unui document trebuie să fie în concordanţă cu realitatea economică; şi
- principiul pragului de semnificaţie – aşa cum am precizat şi anterior chiar dacă se
consideră că o informaţie este semnificativă dacă omisiunea sau prezentarea sa eronată poate
influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale,
considerăm importantă în analiza semnificaţiei unui element să fie luate în considerare mărimea
şi/sau natura omisiunii sau a declaraţiei eronate judecate în contextul dat, astfel încât utilizarea sa
să nu prezinte riscul unei denaturări semnificative obiective a deciziei luate.
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4.2.2.2.2 Instrumentarea contabilă a capitalurilor
A. Capitalul persoanelor juridice fără scop patrimonial
Plecând de la abordările centrate pe conceptul de patrimoniu al bilanţului privit din punct de
vedere juridic unde în activul bilanţului se reflectă drepturile de proprietate şi de creanţă, iar în pasiv
datoriile faţă de terţi şi aportatorii de capital rezultă ecuaţia bilanţieră:
SN = A – D
Unde: SN – Situaţia netă
A – Active
D – Datorii
În contabilitatea anglo saxonă care exclude judecăţile patrimoniale, dominând principiul
prevalenţei economicului asupra juridicului, elementele care compun bilanţul sunt: activele, datoriile şi
capitalurile proprii.
Cadrul general IASB menţionează: capitalul propriu reprezintă interesul rezidual în activele unei
entităţi după deducerea tuturor datoriilor257. Reglementările contabile româneşti sunt aliniate normelor
internaţionale menţionând: capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor
în activele unei entităţi după deducerea datoriilor sale258.
Capitalurile proprii ale persoanelor juridice fără scop patrimonial se constituie din următoarele
elemente:
I. Capital reprezentând aporturile în numerar şi/sau în natură a membrilor la constituirea
patrimoniului social distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice şi
majorările, respectiv reducerile de capital.
Ca şi în cazul celorlalte persoane juridice, şi în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial,
contabilitatea capitalului se ţine cu ajutorul contului 101 „Capital”, care evidenţiază pe lângă aporturile
la capital ale membrilor la constituirea patrimoniului, majorările sau reducerile de capital.
a. Majorarea capitalului se poate realiza prin:
- rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglementărilor legale,
- excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente utilizate ca surse de majorarea a capitalului
(exclusiv activităţile cu destinaţie specială),
b. Micşorarea capitalului se poate face prin:
- acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente cu aprobarea Adunării Generale a
Membrilor.
II. Rezerve din reevaluare (contul 105);
III. Rezerve (contul 106);
IV. Excedentul/Profitul sau Deficitul/Pierderea reportat(ă) (contul 117);
V. Excedentul/Profitul sau Deficitul/Pierderea exerciţiului financiar (contul 121);
VI. Repartizarea excedentului/profitului (contul 129)
O particularitate a persoanelor juridice fără scop patrimonial este denumirea dată rezultatului
exerciţiului financiar datorită activităţilor pe care le prestează; excedent/profit sau deficit/pierdere.
Denumirea de profit sau pierdere oglindeşte rezultatul activităţilor economice desfăşurate. Excedentul
sau deficitul reflectă rezultatul exerciţiului financiar privind activităţile fără scop patrimonial sau
activităţile cu destinaţie specială.

Feleagă L., Feleagă N. – Contabilitatea financiară o abordare europeană şi internaţională, Editura Infomega, 2005, p. 82
Ordin nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 (actualizat cu OMFP 2869/2010) pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 766 din 10 noiembrie 2009,
Data intrării în vigoare : 1 ianuarie 2010
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O altă particularitate a bilanţului persoanelor juridice fără scop patrimonial o constituie capitalul
total:
Capitalul total = Capitalul propriu + Fondurile privind activităţile fără scop patrimonial
Capitalul total al persoanelor juridice fără scop patrimonial împreună cu datoriile pe termen
mediu şi lung formează capitalurile permanente.
B. Fonduri privind activităţile fără scop patrimonial
În cadru capitalurilor proprii, a persoanelor juridice fără scop patrimonial se includ o serie de
fonduri privind activităţile fără scop patrimonial, cum sunt:
a. Fondul social a membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) se constituie din :
- sumele încasate în numerar sau în bancă ale membrilor CAR;
- dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor suportate din cheltuielile persoanei juridice;
- excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de CAR repartizat la acest fond.
Se utilizează pentru:
- împrumuturi restituite prin compensare cu fondul social şi dobânzile aferente de către membrii CAR;
- cu sumele restituite membrilor.
b. Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor CAR, se constituie din:
- excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de CAR repartizat pentru fondul de ajutor de deces;
- sumele încasate în numerar sau prin bancă reprezentând contribuţii ale membrilor CAR.
Se foloseşte pentru:
- plata sumelor în numerar sau prin virament bancar a ajutorului de deces urmaşilor legali ai membrilor
CAR.
c. Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari se constituie din depunerile în
numerar sau în bancă a membrilor asociaţiilor de proprietari pentru constituirea fondului destinat
întreţinerii curente în condiţiile stabilite de adunarea generală a asociaţiei de proprietari, nefiind
obligatoriu, ci opţional. Se restituie la schimbarea domiciliului.
d. Fondul de reparaţii reprezintă suma banilor destinaţi părţilor de construcţii, instalaţii, aflate
în proprietatea comună, aprobat de adunarea generală, fiind obligatoriu.
C. Autofinanţarea – sursă de finanţare
Persoanele juridice fără scop patrimonial, în activitatea pe care o desfăşoară se pot autofinanţa.
Unii autori privesc autofinanţarea ca şi „îmbogăţirea întreprinderii fiind un mijloc de finanţare din
resurse proprii, care îi va întări structura financiară, mărind fondul de rulment”259
Alţi autori consideră autofinanţarea „afectarea unei părţi a totalităţii remunerării a acţionarilor
pentru finanţarea proiectelor noi de investiţii260. Sursele principale de autofinanţare sunt: amortizările,
provizioanele şi profitul/excedentul trecut la rezerve.
Apreciem ca şi alţi autori că autofinanţarea persoanelor juridice fără scop patrimonial
reprezintă procesul de îmbogăţire a lor prin trecerea profitului/excedentului la rezerve, folosite
ulterior pentru încorporarea lor în capital.
D. Instrumentarea contabilă a rezervelor
În literatura autohtonă261 şi străină262 rezervele reprezintă beneficii capitalizate de către o entitate
economică în mod durabil până la o altă decizie a organelor autorizate.
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Contabilitatea rezervelor la persoanele juridice fără scop patrimonial se ţine pe categorii de
rezerve astfel263:
- Rezerve din reevaluare;
- Rezerve legale;
- Rezerve statutare sau contractuale;
- Alte rezerve
Rezervele din reevaluare reprezintă plusul sau minusul de valoare rezultat din reevaluarea
imobilizărilor corporale, evidenţiate distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi separat pentru
activităţile economice. Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin
transferul direct în contul de rezerve: 105 „Rezerve din reevaluare” dacă acest surplus reprezintă un
câştig realizat:
- la scoaterea din evidenţă a activelor reevaluate;
- pe măsura folosirii activului ca diferenţă între amortizarea calculată pe baza valorii contabile
reevaluate şi cea a costului iniţial al activului.
Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o
cheltuială, dacă la acel activ nu este înregistrat un surplus dintr-o reevaluare anterioară.
Contabilitatea rezervelor (contul 106 „Rezerve”) se ţine distinct264 pentru activităţile fără scop
patrimonial, exclusiv activităţile cu destinaţie specială, folosind conturi sintetice de gradul II pe feluri
de rezerve menţionate. Acestea se constituie din:
- excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente repartizate la rezerve;
- excedentul realizat aferent exerciţiului financiar curent;
Rezervele constituite se utilizează pentru:
- majorarea capitalului potrivit legii;
- acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente exclusiv activităţile cu
destinaţie specială.
E. Capitaluri permanente
Capitalurile permanente reprezintă rezultatul însumării capitalurilor proprii cu împrumuturile pe
termen mediu şi lung ca sursă de finanţare externă a persoanelor juridice fără scop patrimonial.
În categoria împrumuturilor pe termen lung şi mediu se includ pe lângă creditele bancare,
contractele de leasing şi împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni.
La persoanele juridice fără scop patrimonial şi la celelalte persoane juridice forma de împrumut
obligatar este incipientă, tranzacţionarea titlurilor pe piaţa financiară este redusă. Apreciem că
integritatea situaţiei patrimoniale a oricărei persoane juridice impune ca ponderea cea mai mare în
totalul capitalurilor să o deţină capitalurile proprii.
Plecând de la ecuaţia echilibrului patrimonial:
Activ = Capital propriu + Datorii (1),
ţinând seama de ponderea capitalurilor proprii rezultă.
Capital propriu ≥ Datorii (2)
Respectându-se această ecuaţie (2) persoana juridică fără scop patrimonial îşi poate onora
obligaţiile faţă de terţi precum şi o independenţă financiară.
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4.2.2.2.3 Contabilitatea activelor
Un activ este reprezentat de o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente
trecute de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru aceasta. Un activ este
recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu
economic viitor de către entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod
credibil.265
În categoria activelor identificăm activele imobilizate care cuprind imobilizările necorporale şi
imobilizările corporale şi activele circulante care reunesc în cadrul lor stocurile, trezoreria şi creanţele.
A. Contabilitatea imobilizărilor
Activele imobilizate sunt reprezentate de active, deţinute de o organizaţie pe o perioadă mai
mare de un an, fiind generatoare de beneficii economice viitoare pentru entitate 266. Cadrul general
defineşte activul ca fiind o resursă controlată de o entitate ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la
care se aşteaptă beneficii economice viitoare care să se răsfrângă asupra entităţii 267. Luând în
considerare definiţiile date tot de cadrul general imobilizărilor corporale 268 şi imobilizărilor
necorporale269 şi plecând de la definiţia dată activelor putem concluziona că un activ imobilizat este un
activ care îndeplineşte următoarele condiţii:
- este deţinut de entitatea economică pe o perioadă mai mare de un an;
- este generator de beneficii economice viitoare;
- a fost dobândit prin achiziţie sau fabricaţie pentru a fi utilizat în activitatea de exploatare a
entităţii economice, sau pentru a fi închiriat şi nu este destinat comercializării.
Activele imobilizate prezintă următoarele caracteristici270:
- perioada lor de utilizare şi lichidare este mai mare de un an,
- participă la desfăşurarea mai multor cicluri economice,
- nu se consumă şi nu se înlocuiesc după prima utilizare,
- sunt utilizate în activitatea entităţii nefiind destinate direct comercializării,
- îşi recuperează valoare în timp printr-un proces numit amortizare.
În funcţie de natura economico financiară imobilizările se împart în271:
a. Imobilizări necorporale;
b. Imobilizări corporale;
c. Imobilizări în curs de execuţie;
d. Imobilizări financiare.
a. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
O imobilizare necorporală este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut
pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor
sau pentru scopuri administrative272, respectiv o investiţie nematerială constituită din cheltuieli pe
termen lung în scopul îmbunătăţirii activităţii entităţii.
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Conform IAS 38 „Imobilizările necorporale”273, o imobilizare necorporală este recunoscută
dacă şi numai dacă este posibil ca beneficiile economice viitoare atribuibile imobilizării să revină
entităţii, iar costul imobilizării să poată fi evaluat în mod fiabil.
Legislaţia română în vigoare274 recunoaşte următoarele categorii de imobilizări necorporale
- cheltuielile de constituire;
- cheltuieli de dezvoltare;
- concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi drepturi şi active similare;
- fondul comercial;
- alte imobilizări necorporale,
spre deosebire de Cadrul general care nu admite (nu recunoaşte) ca fiind o imobilizare
necorporală cheltuielile de constituire.
Cheltuielile de constituire cuprind cheltuielile legate de înfiinţarea persoanei juridice fără scop
patrimonial, cum ar fi: taxe şi cheltuieli de înscriere, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de
obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli legate de înfiinţarea şi extinderea organizaţiei nonprofit (cheltuieli
de dezvoltare). Cadrul legislativ românesc dă posibilitatea organizaţiilor nonprofit să opteze între a
recunoaşte cheltuielile de constituire ca şi cheltuieli ale perioadei sau a le recunoaşte ca şi imobilizări
corporale, şi atunci au obligativitatea de a le amortiza într-o perioadă de cel mult 5 ani.
În privinţa licenţelor şi soft-urilor deţinute de organizaţiile nonprofit apreciem că este oportun să
facem următoarea precizare: se vor recunoaşte ca şi imobilizări necorporale doar acele licenţe şi soft uri care nu condiţionează funcţionarea unei imobilizări corporale (un computer nu poate funcţiona fără
soft-ul Windows ). În caz contrar, licenţa sau soft - ul vor fi incluse în costul imobilizării corporale275 .
Fondul comercial este o altă categorie a imobilizărilor necorporale care apreciem că solicită
unele precizări: IAS 38 „Imobilizări necorporale”276 nu recunoaşte ca făcând parte din categoria
fondului comercial lista clienţilor pentru activitatea economică, respectiv nu recunoaşte mărcile şi alte
elemente similare generate intern ale unei organizaţii nonprofit.
Imobilizările necorporale existente într-o organizaţie nonprofit sunt: cheltuielile de constituire,
cheltuielile de dezvoltare, concesiuni, brevete, alte drepturi similare, licenţele şi alte imobilizări
necorporale (programe informatice). Aceste imobilizări vizează activităţile fără scop patrimonial şi
activităţile economice, cu excepţia fondului comercial care vizează numai activităţile economice, iar
contabilizarea acestora nu diferă de cea a societăţilor comerciale. În cazul organizaţiilor nonprofit
contabilitatea imobilizărilor corporale se ţine, cu ajutorul conturilor aferente grupei 20 „Imobilizări
necorporale".
b. Contabilitatea imobilizărilor corporale
c. Imobilizările corporale sunt definite de IAS 16 „Imobilizări corporale” ca elemente corporale,
care277:

sunt deţinute în vederea utilizării pentru producerea sau prestarea de bunuri sau/ şi servicii,
pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

sunt utilizate pe parcursul mai multor perioade de gestiune.
Conform legislaţiei în vigoare278 la definirea imobilizărilor corporale, conform IAS 16, se mai
adaugă o condiţie în plus şi anume ca un activ să fie recunoscut ca şi imobilizare corporală, respectiv să
aibă o valoare de intrare mai mare decât limita prevăzută de lege (în prezent limita minimă este de 1800
lei).
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Conform reglementărilor contabile279 pentru organizaţiile nonprofit, imobilizările corporale
cuprind:

terenuri şi amenajări la terenuri;

construcţii;

instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;

mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte
active corporale.
O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat
potrivit reglementărilor în vigoare, în funcţie de modalitatea de dobândire280:

pentru imobilizările corporale achiziţionate, evaluarea iniţiala se face la cost de achiziţie;

în cazul în care sunt obţinute din producţie, imobilizările se vor înregistra la cost de
producţie;

pentru imobilizările primite cu titlu gratuit, înregistrarea se face la valoarea justă.
Evaluarea imobilizărilor corporale se mai poate face în următoarele momente:

în momentul încetării recunoaşterii, adică la data ieşirii din patrimoniu, evaluarea
imobilizărilor se face la valoarea lor de intrare, ceea ce este echivalent cu scăderea lor din gestiune.
Momentul încetării recunoaşterii intervine în momentul în care o imobilizare este complet amortizată şi
se scoate prin casare sau în momentul vânzării sale;

în momentul efectuării inventarierii evaluarea imobilizărilor se face la valoarea actuală,
denumită şi valoare de inventar;

în momentul închiderii exerciţiului, evaluarea se face la valoarea de intrare în patrimoniu,
adică valoarea contabilă pusă de acord cu valoarea de inventar.
De regulă la organizaţiile nonprofit imobilizările corporale intrate în gestiunea acesteia se
evaluează la cost de achiziţie. Costul de achiziţie se aplică în cazul imobilizărilor corporale
achiziţionate de la furnizori, cu titlu oneros, şi este egal cu preţul de cumpărare, la care se adaugă taxele
vamale, taxele nerecuperabile, precum şi toate celelalte cheltuieli legate direct de punerea în funcţiune a
acestora (cheltuieli de transport, de depozitare, manipulare, montaj, şi alte cheltuieli accesorii necesare
pentru punerea lor in funcţiune la parametrii optimi de funcţionare).
Contabilitatea analitică a imobilizărilor se ţine pe aceleaşi documente ca şi contabilitatea
societăţilor comerciale, respective pe fişa mijlocului fix.
Contabilitatea sintetică a imobilizărilor corporale se ţine cu ajutorul grupei de conturi 21
Imobilizări corporale”, care conform planului de conturi cuprinde următoarele conturi281:
211 „Terenuri şi amenajări de terenuri"
2111. „Terenuri”
2112. „Amenajări de terenuri”
212. „Construcţii”
213. „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”
2131. „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”
2132. „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”
2133. „Mijloace de transport”
214. „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi
alte active corporale”
Conturile sintetice se dezvoltă în conturi sintetice de gradul 2 pentru activităţi fără scop
patrimonial şi pentru activităţi economice.
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Facem precizarea expresă că atât imobilizările necorporale cât şi cele corporale în cadrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial nu sunt destinate activităţilor cu destinaţie specială,
aşa cum această activitate este prevăzută în legislaţia în vigoare.
c. Contabilitatea imobilizărilor în curs de execuţie
Imobilizările corporale în curs sunt constituite din imobilizări corporale din producţia proprie a
organizaţiei nonprofit – apreciem că numai în cadrul activităţilor economice – aflate în curs de realizare,
fiind trecute din punct de vedere contabil pe conturile de imobilizări corporale în momentul finalizării şi
recepţionării lor.
Din punct de vedere al provenienţei acestora, imobilizările în curs pot fi clasificate în două
grupe:

Cele care sunt create prin mijloacele proprii ale organizaţiei nonprofit;

Cele cere rezultă din lucrări de durată mai lungă sau mai scurtă încredinţate terţilor.
Precizăm că indiferent de provenienţa lor, imobilizările corporale în curs sunt destinate să
servească durabil activitatea organizaţiei nonprofit. Aceste imobilizări nu se supun amortizării
atâta timp cât prin nefinalizarea lor nu au fost înregistrate în categoria activelor imobilizate.
Considerăm că totuşi aceste imobilizări pot fi supuse deprecierii prin constituirea unei
ajustări pentru depreciere, în cazul apariţiei unor evenimente mai puţin întâlnite.
Imobilizările în curs se trec la categoria imobilizări corporale numai atunci când s-au finalizat
toate lucrările prevăzute de documentaţia aferentă acestora, s-au efectuat recepţiile corespunzătoare, sau pus în funcţiune la o anumită dată.
Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine au ajutorul conturilor:
231 „Imobilizări corporale în curs”,
232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale”,
233 „Imobilizări necorporale în curs”,
234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”
Facem din nou precizarea expresă că imobilizările în curs conform legislaţiei privind
organizaţiile nonprofit vizează numai activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.
d. Contabilitatea imobilizărilor financiare
Imobilizările financiare sunt investiţii financiare pe termen mediu şi lung282, şi în structura
cărora intră:

acţiuni deţinute la entităţile afiliate,

interese de participare,

alte titluri imobilizate,

creanţe imobilizate,

vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute în entităţi afiliate.
Ultimele două tipuri de imobilizări se dezvoltă în conturi sintetice de gradul II conform planului
de conturi prevăzut de legislaţia în vigoare283.
Conform reglementărilor în vigoare284 interesele de participare sunt drepturile în capitalul altor
entităţi, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi, sunt
destinate să contribuie la activităţile organizaţiei. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se
presupune că reprezintă un interes de participare, atunci când depăşeşte un procentaj de 20% .
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La alte titluri imobilizate se cuprind : garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de organizaţia
nonprofit la terţi.
Creanţele imobilizate reprezintă împrumuturile acordate de organizaţia nonprofit care se
înregistrează la valoarea sumelor acordate terţilor în baza unor contracte pentru care organizaţia
nonprofit percepe dobânzi285.
La alte titluri imobilizate se cuprind: garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de organizaţia
nonprofit la terţi.
Caracteristicile de bază ale imobilizărilor financiare sunt286:

Nu au structură materială;

Reprezintă sume de bani imobilizate pe termen lung în afara organizaţiei;

Generează venituri financiare;

Nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibile;

Pot fi supuse unor deprecieri reversibile temporare, pentru care se constituie ajustări pentru
pierderea de valoare.
Chiar dacă, în IAS 39 „Instrumente financiare: Recunoaştere şi evaluare” nu se vorbeşte despre
imobilizări financiare, în cadrul reglementărilor internaţionale avem „instrumente financiare”, care sunt,
în mare, asimilate imobilizărilor financiare din legislaţia naţională. Conform reglementărilor
internaţionale287, un activ financiar sau o datorie financiară trebuie recunoscute doar atunci când
entitatea devine o parte a prevederilor contractuale ale instrumentului, iar ca şi categorii de active
financiare recunoscute de standarde sunt activele financiare disponibile pentru vânzare, activele
financiare evaluate la valoarea justă prin contul rezultatului exerciţiului, activele financiare păstrate
până la scadenţă, respectiv activele financiare create de organizaţia nonprofit.
Contabilitatea imobilizărilor financiare se ţine cu ajutorul conturilor:
261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”,
263 „Interese de participare”,
265 „Alte titluri imobilizate”,
267 „Creanţe imobilizate”,
269 „Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute în entităţi afiliate”
B. Contabilitatea activelor circulante
Activele circulante reprezintă cantitatea de active materiale şi financiare existente la un moment
dat într-o unitate patrimonială288, şi denumite şi active curente, cuprind toate activele de exploatare şi
cele de trezorerie a căror durată de lichiditate este de până la un an 289. Altfel spus, activele circulante
sunt „acea parte din patrimoniu ce-şi schimbă permanent forma, regăsindu-se ca stocuri, disponibilităţi
băneşti şi drepturi faţă de terţi”290.
Legislaţia românească291, defineşte activele circulante ca fiind acele active care :

se aşteaptă să fie realizate sau deţinute cu scopul de a fi vândute sau consumate în cursul
normal al ciclului de exploatare;

sunt deţinute în principal cu scopul tranzacţionării;

se aşteaptă să fie realizate în termen de 12 luni de la data bilanţului;
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sunt reprezentate de numerar sau echivalent de numerar a căror utilizare nu este
restricţionată.
În categoria activelor circulante se cuprind :

stocuri;

creanţe;

investiţii pe termen scurt;

casa şi conturi la bănci.
Legislaţia românească292, aliniată standardelor internaţionale de contabilitate293, precizează că un
activ, deci inclusiv activele circulante, este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când
este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un cost sau o
valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil.
Având în vedere definiţiile date activelor circulante putem afirma faptul că activele
circulante sunt reprezentate de acele active care, în desfăşurarea normală al activităţii, respectiv a
unui ciclu de exploatare, sunt deţinute şi utilizate de către organizaţia nonprofit pentru a fi
vândute sau pentru a fi utilizate în procesul de producţie, respectiv numerarul şi echivalentul de
numerar, având ca principale caracteristici: consumarea lor la prima utilizare şi având ca termen
de realizare 12 luni de la data întocmirii bilanţului.
a. Contabilitatea stocurilor
Referitor la această categorie a activelor circulante literatura de specialitate conţine mai multe
definiţii dintre care menţionăm:
1. Stocurile sunt acele active circulante ce constau în ansamblu de bunuri materiale şi servicii
din cadrul entităţilor economice care sunt destinate pentru a se consuma la prima utilizare, sau pot fi
vândute în starea în care au fost cumpărate294.
2. Categoria stocurilor este reprezentată de bunurile materiale, lucrările şi serviciile destinate a fi
consumate la prima utilizare, să fie vândute în situaţia în care au starea de marfă sau produse rezultate
din prelucrare295.
Stocurile sunt active circulante296:

deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii;

sub forma de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în
procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.
Având în vedere cele două definiţii amintite, reglementările naţionale şi bibliografia
cercetată putem preciza faptul că stocurile reprezintă o categorie a activelor circulante care sub
forma de bunuri materiale, lucrări şi servicii, sunt deţinute de organizaţia nonprofit pentru a fi
consumate la prima utilizare sau pentru a fi produse în cadrul activităţilor economice
desfăşurate, scopul final fiind vânzarea lor în forma iniţială sau după ce au trecut prin fazele
procesului de producţie.
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Ca şi o caracteristică de bază a stocurilor este faptul că, prin încadrarea acestora în categoria
activelor circulante, acestea se află într-o permanentă mişcare, schimbându-şi forma materială şi
utilitatea în cadrul circuitului economic297.
În categoria stocurilor identificăm:
 mărfurile, şi anume bunurile pe care organizaţia nonprofit le cumpără în vederea revânzării sau
produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;
 materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit
integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată (în cadrul activităţii economice);
 materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, alte
materiale consumabile fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;
 materialele de natura obiectelor de inventar;
 produsele, şi anume:
- produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai
au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul organizaţiei nonprofit, putând fi depozitate în vederea livrării
sau expediate direct clienţilor;
- rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;
 ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor
vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în
contracte;
Literatura de specialitate prezintă mai multe criterii de clasificare a stocurilor. Astfel:
În cartea „Contabilitatea financiară românească”, autorii I.P.Pântea, Gh. Bodea, clasifică
stocurile astfel298:
 Din punct de vedere al sursei de provenienţă: stocuri cumpărate şi stocuri fabricate;
 Din punct de vedere al apartenenţei la patrimoniu: stocuri care fac parte din patrimoniu şi
stocuri care nu fac parte din patrimoniu;
 După gradul de individualizare şi modul de gestionare: stocuri identificabile, stocuri
interschimbabile sau fungibile.
În cartea intitulată „Managementul contabilităţii financiare” autorii M.D.Paraschivescu şi F.
Radu, prezintă stocurile în două categorii, având la bază rolul economic al acestora299:
 producţie, în această categorie intrând atât producţia în curs de execuţie cât şi producţia
terminată;
 alte stocuri.
Privite dintr-un alt punct de vedere300, stocurile sunt clasificate în:
 Aprovizionări: materii prime, materiale consumabile şi furnituri;
 Produse : produse intermediare, produse finite, produse reziduale;
 Mărfuri.
În cartea „Contabilitatea societăţilor comerciale” autorii M. Ristea şi M. Dima prezintă cu
referire la stocuri una dintre cele mai complexe clasificări301, şi anume
 În funcţie de forma fizică: materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor
de inventar, produse, mărfuri, ambalaje, etc.;
 În funcţie de destinaţie: stocuri destinate realizării obiectului de activitate, stocuri fabricate de
entitatea economică, stocuri aflate în curs de execuţie, stocuri cumpărate şi deţinute cu scopul de a fi
revândute;
 În funcţie de faza ciclului de exploatare: stocuri aflate în faza de aprovizionare, stocuri aflate în
faza de producţie şi stocuri aflate în faza de comercializare;
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 În funcţie de locul de creare al gestiunilor - are în vedere depozitele create ca entităţi gestionare
repartizate în răspunderea unor persoane fizice.
Am considerat că este oportun să prezentăm câteva consideraţii referitoare la definiţia stocurilor,
a clasificării acestora şi a caracteristicilor datorită faptului că există o mare diversitate a lor, că au un
anumit comportament în procesul de producţie, că în urma prelucrării se regăsesc mai mult sau mai
puţin în produsul finit, dar mai ales faptul că se consumă în totalitate în cadrul unui ciclu de fabricaţie,
nemaifiind posibilă utilizarea lor în acelaşi proces productiv .
Stocurile trebuie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă302.
Toate operaţiile de intrare şi ieşire a stocurilor trebuie să fie evaluate la acelaşi tip de preţ, oricare ar fi
acesta303.
Având în vedere fazele pe care le parcurg, respectiv în procesul de aprovizionare, în procesul de
vânzare, în procesul de producţie sau la data efectuării inventarierii identificăm modurile cum stocurile
sunt evaluate, astfel:
La intrarea în gestiune stocurile sunt evaluate, în funcţie de modalitatea de intrare, respectiv: la
cost de achiziţie, la cost de producţie, la valoarea justă.

Evaluarea la costul de achiziţie presupune cuprinderea în cadrul acestuia a preţului de
cumpărare, a taxelor vamale şi altor taxe care nu pot fi recuperate ulterior de către organizaţia nonprofit,
cheltuielile de transport, manipulare. În acest cost nu intră taxa pe valoarea adăugată, decât dacă taxa nu
este deductibilă. De asemenea, risturnurile, rabaturile nu sunt luate în determinarea acestuia.

Evaluarea la costul de producţie presupune luarea în calcul a costurilor directe aferente
producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manopera directă şi
alte costuri directe de producţie, costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de
producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia bunurilor. Cheltuielile indirecte fixe de
producţie sunt acele cheltuieli care rămân constante indiferent de volumul de producţie, cum ar fi
amortizarea, iar cele indirecte variabile sunt cele care variază în funcţie de volumul de producţie.

Evaluarea la valoarea justă presupune luarea în calcul a valorii bunului donat sau transferat
cu titlu gratuit de la persoanele fizice sau juridice aşa cum acesta a fost prevăzut în actul de donaţie sau
în dispoziţia de transfer. Ulterior acestor operaţiuni şi a înregistrării lor în contabilitate conform
dispoziţiilor legale, valoarea stocului poate fi mărită sau diminuată conform prevederilor legale
existente.
În procesul de producţie evaluarea stocurilor se realizează în mod similar cu evaluarea
stocurilor la ieşirea din gestiune.
Cu ocazia inventarierii evaluarea stocurilor se realizează la valoarea de inventar, care este
denumită şi valoare actuală, stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei.
Conform legislaţiei cu privire la inventariere304, în cazul în care valoarea de inventar este mai mică
decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar, în caz contrar
se reţine valoarea din contabilitate.
La ieşirea din gestiune evaluarea stocurilor se face prin trei metode
 LIFO ( ultima intrare, prima ieşire);
 FIFO ( prima intrare, prima ieşire);
 CMP (cost mediu ponderat).
Standardele internaţionale de contabilitate305 prevăd ca şi metode de evaluare a stocurilor la
ieşirea din gestiune doar metoda FIFO şi metoda CMP, considerând că prin utilizarea metodei LIFO nu
se realizează o reprezentare fiabilă a fluxurilor de stocuri reale, tocmai pentru ca prin această metodă
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sunt tratate cele mai noi elemente ale stocurilor ca fiind primele vândute şi în consecinţă elementele care
rămân în stoc sunt considerate ca fiind cele mai vechi.
Metoda costului mediu ponderat poate fi aplicată în două variante:
- actualizarea costului unitar mediu ponderat după fiecare intrare;
- actualizarea periodică a costului unitar mediu ponderat fie lunar, fie la alte perioade, care în principiu
nu depăşesc durata medie de stocare, şi se determină ca şi raport între valoarea de intrare a stocurilor şi
cantitatea totală a stocurilor, pentru fiecare produs în parte.
Principalul dezavantaj pe care îl prezintă metoda CMP este formula de calcul, care necesită
atenţie sporită şi care ţine cont de valoarea medie imediat anterioară ieşirii curente pentru care se
calculează CMP. Alte dezavantaje ale acestei metode sunt306: riscul de a deforma valoarea stocurilor,
prin pondere, putând afecta profitabilitatea şi valorile din situaţiile financiare; costul unitar al stocurilor
nu va fi identic cu cel precizat de furnizori pe facturi, etc..
Faţă de cele patru etape considerăm oportun să prezentăm şi evaluarea stocurilor la data
întocmirii situaţiilor financiare, respectiv a bilanţului contabil.
La data întocmirii situaţiilor financiare considerăm că valoarea stocurilor nu trebuie, potrivit
principiului prudenţei, să aibă o valoare mai mare decât valoarea recuperabilă, care se obţine prin
utilizarea sau vânzarea lor, procedându-se astfel la compararea costurilor stocurilor cu valoarea
realizabilă netă, reţinându-se cea mai mică dintre ele307.
Valoarea realizabilă netă este reprezentată de preţul de vânzare estimat ce ar putea fi obţinut pe
parcursul desfăşurării normale a activităţii, mai puţin costurile estimate pentru finalizarea bunurilor şi a
costurilor estimate necesare vânzării308. Valoarea stocurilor în bilanţ este obţinută prin diferenţa dintre
soldurile conturilor de stocuri şi soldurile conturilor de ajustări pentru deprecierea stocurilor.
Contabilitatea stocurilor se ţine cu ajutorul conturilor din clasa 3, grupele:
30 „Stocuri de materii şi materiale”;
33 „Producţia în curs de execuţie” – numai pentru activităţi economice;
34 „Produse”;
35 „Stocuri aflate la terţi”
37 „Mărfuri”;
38 „Ambalaje”.
Aşa cum am precizat şi la imobilizări stocurile sunt utilizate numai pentru activităţi fără
scop patrimonial şi pentru activităţi economice.
b. Contabilitatea creanţelor
În desfăşurarea activităţii sale, o persoană juridică fără scop patrimonial angajează relaţii cu terţe
persoane, relaţii în urma cărora rezultă creanţe de încasat de la aceste terţe persoane.
Creanţele sunt definite în literatura de specialitate ca fiind valori economice avansate temporar
de către entitate altor persoane fizice sau juridice şi pentru care urmează să primească un echivalent
valoric309, sau, drepturile generate de existenţa unui decalaj între momentul livrării bunurilor economice
sau prestării unor servicii şi cel al decontării, adică a primirii unui echivalent valoric sau a unei
contraprestaţii pe măsură310.
Contabilitatea creanţelor se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică, în
contabilitatea analitică creanţele fiind catalogate în funcţie de provenienţa lor în interne şi externe, iar în
cadrul acestora pe termene de încasare311.
Cristea H., Caciuc L., Mateş D., et. all, - Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de
Contabilitate, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004, pag. 166
307
Ristea M., Dumitru C.G., Ionaş C., Irimescu A., - Contabilitatea societăţilor comerciale, vol.1, Editura Universitară,
Bucureşti, 2009, pag.332
308
Matiş D., Pântea I.P., Partenie D., - Contabilitate financiara, ed. a III-a, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj - Napoca,
2010, pag. 277
309
Ristea M., Dumitru C.G., Ionaş C., Irimescu A., - Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I, Editura Universitară,
Bucureşti, 2009, pag. 371
310
Matiş D., Pântea I.P., Partenie D., - Contabilitate financiară, ed. a III-a, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj - Napoca,
2010, pag. 348
311
Ordin nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial, Emitent: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Publicat în: M.O. nr. 846 din 10 decembrie 2007, Data intrării în
vigoare: 1 ianuarie 2008
206
306

Subscriem şi noi celor prezentate mai sus şi afirmăm faptul potrivit căruia creanţele
reprezintă drepturile organizaţiei nonprofit asupra diverselor persoane juridice şi fizice cu care
aceasta are relaţii contractuale sau de altă natură, pentru bunurile livrate, serviciile prestate şi
lucrările executate, drepturi ce vor fi respectate de către aceştia şi concretizate sub forma unui
echivalent valoric.
Conform IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”312, o creanţă este recunoscută ca şi activ
circulant dacă:

se aşteaptă ca această creanţă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al
unei entităţi;

se aşteaptă ca aceasta să fie realizată în termen de 12 luni de la data bilanţului.
Recunoaşterea creanţelor în situaţiile financiare este condiţionată de două criterii care trebuie
îndeplinite concomitent313:

probabilitatea realizării unui beneficiu economic viitor;

evaluarea se poate face în mod credibil.
Conform reglementărilor din România314, evaluarea creanţelor se realizează astfel:

În momentul intrării în gestiune, creanţele sunt evaluate la valoarea nominală, adică la
valoarea înscrisă în documentele justificative de provenienţă. Creanţele înregistrate în valută se
înregistrează la cursul dat de B.N.R. pentru data la care s-a înregistrat creanţa, respectiv la cursul din
data încasării creanţei. Eventualele diferenţe înregistrate între valoarea de înregistrare şi valoarea de
decontare se vor trece pe venituri, respectiv cheltuieli cu diferenţele de curs valutar.

La închiderea exerciţiului financiar, creanţele se evaluează la valoarea lor probabilă de
încasat; diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar a creanţelor şi valoarea contabilă netă
se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor. Pentru creanţele
exprimate în valută, evaluarea se va face la cursul comunicat de B.N.R. la data închiderii exerciţiului
financiar, şi, la fel ca şi în cazul evaluării la intrare, eventualele diferenţe apărute în plus sau în minus
între valoarea de intrare şi valoarea de la data închiderii exerciţiului financiar, vor fi trecute pe venituri,
respectiv cheltuieli din diferenţe de curs valutar.
Creanţele prezintă următoarea structură315:

creanţe comerciale;

creanţe sociale;

creanţe fiscale;

creanţe legate de unităţile din grup;

creanţe diverse.
1. Contabilitatea creanţelor comerciale
În categoria creanţelor comerciale sunt incluse decontările organizaţiei nonprofit faţă de clienţi,
efecte de primit de la clienţi, clienţi facturi de întocmit, şi debitorii diverşi.
Contul 411 „Clienţi", se desfăşoară pe două conturi sintetice de gradul II, respectiv 4111
„Clienţi", cont utilizat pentru evidenţierea relaţiilor organizaţiei nonprofit cu terţii privind relaţia de
vânzare de produse, servicii şi lucrări, şi 4118 „Clienţi incerţi", care evidenţiază clienţii neîncasaţi după
expirarea termenului scadent de încasare. Aceste conturi se utilizează de către organizaţiile nonprofit, în
activităţi cu profil economic organizate şi desfăşurate şi în urma vânzării bunurilor, a lucrărilor
executate şi a serviciilor prestate.
Vânzările pot genera fluxuri monetare imediate, dacă încasarea se face la livrare, sau ulterioare,
dacă încasarea se face la o anumită dată scadentă, caz în care organizaţia nonprofit acordă credit
comercial clienţilor săi. Această situaţie este evidenţiată în contabilitate prin contul 413 „Efecte de
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primit de la clienţi", cont care este utilizat de toate entităţile economice indiferent de domeniul de
activitate.
Un alt cont specific creanţelor comerciale este contul 418 „Clienţi - facturi de întocmit”, în
care se evidenţiază formarea creanţei faţă de client însă factura se va întocmi ulterior; se utilizează de
către organizaţiile nonprofit care au organizate activităţi economice şi care obţin venituri din vânzarea
bunurilor, executarea de lucrări şi prestări de servicii şi care are la bază avizul de însoţire, situaţii de
lucrări.
Relaţiile organizaţiei nonprofit cu debitorii diverşi se formează ca urmare a înregistrării de
pagube materiale din activitatea acestora, alte creanţe provenite din existenţa unor titluri executorii în
afară de creanţele entităţilor afiliate şi entităţile legate prin interese de participare. Aceste creanţe ale
organizaţiilor nonprofit se evidenţiază cu ajutorul contului 461 “Debitori diverşi”, cont ce poate fi
dezvoltat în analitic pe debitorii în cauză. Aceste relaţii cu debitorii diverşi pot să apară în cazul tuturor
celor trei tipuri de activităţi organizate şi desfăşurate de organizaţia nonprofit (fără scop patrimonial, cu
caracter economic şi cu destinaţie specială).
2. Contabilitatea creanţelor sociale
Creanţele sociale sunt acele creanţe care intervin în relaţiile organizaţiei nonprofit cu salariaţii şi
organismele de asigurări şi protecţie socială, având în vedere:

Avansurile acordate personalului, care se evidenţiază în contabilitate prin contul 425
„Avansuri acordate personalului";

Alte creanţe în legătură cu personalul, care apar în situaţia în care personalul angajat are
datorii faţă de organizaţia nonprofit, datorii ce apar, în general, în urma constatării minusurilor în
gestiune din vina personalului sau datorită unor pagube imputabile aduse organizaţiei nonprofit.
Instrumentarea contabila se face prin contul 4282 „Alte creanţe în legătură cu personalul";

Alte creanţe sociale, contul 4382, evidenţiază creanţele formate între organizaţia nonprofit
şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru situaţiile în care s-au calculat şi s-au reţinut de către
organismele de protecţie socială sume suplimentare şi care nu au fost calculate şi/sau reţinute corect.
3. Contabilitatea creanţelor fiscale
Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de
drept material fiscal. Acestea se referă la dreptul pe care îl are organizaţia nonprofit asupra Bugetului
de Stat, drepturi ce rezultă fie din calcul şi/sau înregistrarea, respectiv achitarea în mod eronat, în plus a
datoriilor entităţii faţă de stat, sau ca şi drepturi de creanţă efective. Acest tip de creanţă apare
datorită activităţii cu caracter economic pe care organizaţia nonprofit le organizează şi care odată
atingând limitele superiore de impunere devine contribuabil ca orice societate comercială. În
categoria creanţelor fiscale efective, se include taxa pe valoarea adăugată de recuperat, în condiţiile în
care organizaţia desfăşoară activităţi cu caracter economic a căror bunuri, lucrări executate şi servicii
prestate nu intră în sfera de scutire de plata taxei pe valoarea adăugată. Taxa pe valoarea adăugată de
recuperat rezultă în urma diferenţei stabilită în plus dintre TVA deductibilă şi TVA colectată.
Instrumentarea contabilă a TVA de recuperat se face cu ajutorul contului 4424 „TVA de recuperat".
Alte creanţe fiscale sunt reprezentate în contabilitate prin contul 4482 „Alte creanţe privind
bugetul de stat”, cont în care se vor înregistra datoriile pe care le are Bugetul de Stat faţă de organizaţia
nonprofit.
4. Contabilitatea creanţelor legate de unităţile din cadrul grupului
Creanţele legate de unităţile din cadrul grupului reprezintă acele creanţe care se nasc din
drepturile organizaţiei nonprofit asupra unităţilor din cadrul grupului. Creanţele din cadrul grupului
vizează valorile transmise acestora de către organizaţia nonprofit care face parte din grupul respectiv.
Contabilitatea acestor creanţe se ţine cu ajutorul contului 451 „Decontări între entităţile afiliate” şi 453
„Decontări privind interesele de participare”. Aceste conturi pot fi dezvoltate în conturi sintetice de
gardul II, în fiecare dintre acestea înscriindu-se creanţele cu specificitatea respectivă.
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c. Contabilitatea trezoreriei
Termenul “trezorerie" provine din limba franceză „trezorerie” şi în sens restrâns cuprinde
disponibilităţile băneşti, la bănci şi în numerar - lei, valută -, iar în sens larg se extinde şi la valorile
mobiliare de plasament ce pot fi transformate în lichidităţi (bani).
Tot într-un sens mai larg, noţiunea de „trezorerie”, cuprinde toate mijloacele de care organizaţia
nonprofit dispune pentru a face faţa plăţilor: disponibilităţile, valorile mobiliare de plasament, plafoane
de credite curente, efecte comerciale scontate .
Conceptul de trezorerie poate fi abordat din două puncte de vedere, respectiv316:

Organizatoric - trezoreria reprezintă parte din organigrama unei organizaţii nonprofit, cu
sarcini şi atribuţii precis delimitate. Funcţiile acestei structuri administrative sunt operaţionale şi sunt
legate de gestiunea lichidităţilor şi a riscurilor financiare în asigurarea echilibrului financiar pe termen
scurt şi lung.

Structural - în sens static, trezoreria se calculează la o dată determinată, ca diferenţă între
fondul de rulment necesar şi nevoia de fond de rulment şi este dependentă de situaţia relativă a
resurselor şi mijloacelor; - în sens dinamic, trezoreria se calculează între două date determinate, ca
variaţie între fluxurile de încasări şi plăţi.
Trezoreria prin operaţiile ei specifice, cuprinde mijloacele şi operaţiile băneşti curente, efectele
comerciale, titlurile de plasament şi creditele bancare pe termen scurt.
Încasările şi plăţile, în numerar şi bancare, formează zona în care se intersectează cu mare
intensitate finanţele şi contabilitatea organizaţiilor nonprofit.
Operaţiile de trezorerie fac parte integrantă din ansamblul operaţiilor financiare şi monetare pe
care o organizaţie nonprofit le face pentru procurarea mijloacelor băneşti necesare şi cheltuirea acestor
mijloace.
Din punct de vedere al timpului, operaţiile financiare se împart în două mari categorii de
operaţii:
- operaţii financiare care generează angajamente pe termen lung, acestea fiind asimilate operaţiilor de
capital (credite pe termen lung, etc.);
- operaţii financiare cu caracter operaţional pentru asigurarea lichidităţilor şi efectuarea
decontărilor curente (încasări şi plăţi curente), operaţii ce formează trezoreria, numite generic
operaţii de trezorerie.
În structura trezoreriei şi a operaţiilor de trezorerie se cuprind următoarele317 :

mijloace băneşti aflate în casierie (lei şi devize) şi mişcarea acestora ca urmare a încasărilor
şi plăţilor;

mijloacele băneşti aflate în conturi curente la bănci (lei şi devize), cecurile şi efectele
comerciale depuse spre încasare sau scontare la bănci;

mijloacele băneşti în conturi bancare la termen;

titlurile de plasament, (obligaţiuni), alte titluri achiziţionate în vederea revânzării pentru
obţinerea de mijloace băneşti şi a unor venituri;

avansurile de trezorerie;

creditele bancare pe termen scurt, creditele contractante, numite şi credite de trezorerie.
Operaţiile de încasări şi plăţi se efectuează în strânsă corelaţie cu decontarea drepturilor de
creanţă şi decontarea obligaţiilor partenerilor economici.
Contabilitatea disponibilităţilor băneşti se organizează în strânsa corelaţie cu organizarea
contabilităţii relaţiilor economico-juridice privind drepturile şi obligaţiile financiare, care generează
mutaţii ale mijloacelor băneşti din patrimoniul unui organizaţii nonprofit în patrimoniul unui alt agent
economic sau organizaţii nonprofit şi invers.
Mijloacele băneşti sunt constitute în bani lichizi păstrate în casieria organizaţiei nonprofit, din
bani în cont păstraţi în bănci sau din alte mijloace băneşti (carnete de cecuri, acreditive, efecte
comerciale, alte valori etc.). în funcţie de moneda în care se formează disponibilităţile băneşti, putem
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avea bani în moneda naţională (lei) şi bani în devize respectiv în valută, care se urmăresc distinct în
contabilitate.
Având în vedere aspectele prezentate anterior cu privire la conceptul de trezorerie şi
componentele sale suntem de părere că trezoreria unei organizaţii nonprofit cuprinde totalitatea
operaţiilor financiare cu disponibilităţi monetare şi plasamente pe termen scurt. operaţii apărute în
evoluţia curentă a încasărilor şi plăţilor, şi care se află în strânsă corelaţie cu decontarea drepturilor de
creanţă şi decontarea obligaţiilor partenerilor economici.
Contabilitatea trezoreriei în cadrul organizaţiilor nonprofit se ţine pentru următoarele operaţiuni:

mijloacele băneşti aflate în casierie (lei şi devize) şi mişcarea acestora ca
urmare a încasărilor şi plăţilor (grupa 53 de conturi);

mijloacele băneşti aflate în conturi curente la bănci (lei şi devize), cecurile şi efectele
comerciale depuse spre încasare sau scontare la bănci (grupa 51);

mijloacele băneşti în conturi bancare la termen, titlurile de plasament, (obligaţiuni), alte
titluri achiziţionate în vederea revânzării pentru obţinerea de mijloace băneşti şi a unor venituri (grupa
50);

avansurile de trezorerie (grupa 54);

creditele bancare pe termen scurt, creditele contractante, numite şi credite de trezorerie

(contul 519)
Având în vedere că organizaţiile nonprofit prin statutul lor de organizare şi funcţionare pe
lângă activităţile fără scop patrimonial şi cele cu caracter economic pot să iniţieze şi să organizeze
şi activităţi cu destinaţie specială, activităţi ce constau în organizarea de acţiuni în vederea
aplicării timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al
arhitecturii şi de divertisment, respectiv al monumentelor istorice în cadrul trezoreriei
organizaţiei nonprofit se utilizează conturile contabile din grupa 55 „Disponibil cu destinaţie
specială”, pentru fiecare destinaţie specială se pot deschide atât conturi sintetice de gardul II şi
analitice de gradul I, evidenţiind astfel cât mai fidel natura activităţilor cu caracter special, şi a
disponibilităţilor existente pentru fiecare dintre acestea.
4.2.2.2.4 Instrumentarea contabilă a datoriilor
În abordarea şi definirea noţiunii de datorie din literatura de specialitate existentă s-au concretizat
mai multe definiţii între care cele mai reprezentative considerăm că ar fi:
1. Datoria este obligaţia contractată faţă de un terţ şi care presupune plata unei sume de bani, livrarea
unui bun, prestarea de servicii sau executarea de lucrări în folosul acestuia318.
2. Datoria exprimă fondurile furnizate de terţi pentru care organizaţia nonprofit trebuie sa acorde o
prestaţie sau un echivalent valoric319
3. Datoriile entităţii reprezintă surse străine atrase de la creditori320
4. O datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin
decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice321
5. O obligate reprezintă un angajament sau o responsabilitate de a acţiona într-un anumit fel322
Faţă de cele prezentate anterior subscriem că datoriile reprezintă, obligaţii ale organizaţiei
nonprofit faţă de terţe persoane, obligaţii care presupun plata unei sume de bani, livrarea unui
bun, executarea unei lucrări sau prestarea unui serviciu, obligaţii care decurg din evenimente
trecute şi din decontarea cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse.
Cadrul general pentru prezentarea şi întocmirea situaţiilor financiare323 clasifică o datorie ca fiind
datorie curentă atunci când:
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Se aşteaptă ca datoria să fie decontată în ciclul normal de exploatare al entităţii;

Datoria este deţinuta în principal în scopul tranzacţionării;

Datoria trebuie decontată în termen de 12 luni după perioada de raportare; sau

Entitatea nu are un drept necondiţionat de a amâna decontarea datoriei pentru cel puţin 12
luni după perioada de raportare.
Comparativ cu IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”, referitor la datoriile pe termen scurt,
sau datoriile curente, reglementările contabile naţionale fac următoarele precizări cu privire la
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o datorie324:

se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii;

este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.
Ţinând cont de condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească o datorie pentru a fi clasificată
ca fiind curentă, subscriem opiniei conform căreia datoriile, pot fi rezultatul practicii comerciale
curente sau rezultatul voinţei entităţii de a conserva relaţiile bune de afaceri sau de a acţiona de o
manieră echitabilă”325.
Aşadar, datoria curentă este reprezentată de datoria a cărei exigibilitate nu depăşeşte 12 luni de la
data înregistrării ei şi care urmează a fi decontată în cursul normal al ciclului de exploatare.
Datoriile pe termen scurt se împart in326:

datorii comerciale;

datorii fiscale, salariale şi sociale;

alte datorii.
A. Instrumentarea contabilă a datoriilor comerciale
Datoriile comerciale pot fi definite ca reprezentând obligaţiile care sunt generate de relaţiile
comerciale cu terţii327, incluzând furnizorii şi avansurile încasate de la clienţi, respectiv efectele de
plătit.
O organizaţie nonprofit nu şi-ar putea desfăşura activitatea fără ca relaţia furnizor - client să nu
existe, (ţinând cont de faptul că bunurile, lucrările şi serviciile provin de la furnizorii specializaţi.
Instrumentarea contabilă a furnizorilor se ţine cu ajutorul conturilor 401 „Furnizori” şi 404
„Furnizori de imobilizări”, în cazul achiziţionării de imobilizări, conturi care sunt folosite şi de către
organizaţiile nonprofit.
Decontarea plăţilor cu CEC-uri şi bilete la ordin către furnizori se face cu ajutorul contului 403
„Efecte de plătit", cont care este utilizat de către toate entităţile economice, organizaţiile nonprofit
nefăcând excepţie.
Contul 419 „Clienţi - creditori", este contul cu ajutorul căruia se evidenţiază avansurile primite
de la clienţi, iar organizaţiile nonprofit nu fac excepţie.
B. Instrumentarea contabilă a datoriilor salariale, fiscale şi sociale
a. Instrumentarea contabilă a decontărilor cu personalul
Pentru munca depusă fiecare salariat are dreptul la contraprestaţia muncii sale în bani328. Salariile
se stabilesc prin negocieri individuale sau colective, între organizaţiile nonprofit ce angajează persoane
fizice pentru prestarea unei anumite munci. Salariul se stabileşte pentru fiecare salariat în parte în
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funcţie de calificarea pe care o are şi de munca prestată, de complexitatea şi importanţa lucrărilor
executate.
Decontările cu personalul cuprind drepturile salariale, sporurile, primele acordate din fondul de
salarii, indemnizaţiile pentru concedii de odihna şi pentru incapacitate temporară de muncă, alte drepturi
în bani sau natură datorate pentru munca prestată şi prevăzute în contractul de munca.
Salariile care se acorda personalului sunt cele negociate prin contractul individual de munca sau
prin cel colectiv, în funcţie de mărimea organizaţiei nonprofit.
Documentul justificativ pentru înregistrarea salariilor este statul de plată întocmit de către
organizaţiile nonprofit separat pentru activităţile fără scop patrimonial, pentru activităţi cu destinaţie
specială şi pentru activităţi economice, contul de evidenţiere a salariilor datorate personalului 421
„Personal - salarii datorate” se conduce pe cele trei activităţi prin deschiderea de conturi sintetice de
gradul II. În acelaşi mod, respectiv pe analitice, se înregistrează şi contribuţiile datorate de personal şi
de unitate la Bugetul de Stat şi la Bugetul Asigurărilor Sociale şi alte Fonduri Speciale, conturile
utilizate sunt cele din grupa 43 “Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate”.
Capitalul uman reprezintă principala forţă de producţie în cadrul organizaţiilor nonprofit, având în
vedere specificul activităţilor desfăşurate dar şi o anumită exigenţă în ceea ce priveşte pregătirea
profesională. Datorită importanţei pe care o are capitalul uman în dezvoltarea oricărei organizaţii
nonprofit, contabilitatea resurselor umane si-a definit trei funcţii329 :

Furnizarea de informaţii cifrice privind costul şi valoarea indivizilor ca resurse ale unei
organizaţii nonprofit;

Serveşte la luarea unor decizii, în special cele privind recrutarea, selecţia şi formarea
personalului;

Motivarea decidenţilor cu privire la adoptarea unei perspective a resurselor
umane, în sensul dezvoltării acesteia.
Tot datorită importanţei pe care o are contabilitatea resurselor umane în cadrul unei organizaţii
nonprofit, sunt autori care susţin necesitatea întocmirii bilanţului social, care să furnizeze informaţii
detaliate cu privire la remunerarea, cheltuielile legate de protecţia socială şi alte informaţii cu privire la
salariaţi, care să fie structurat astfel:

Să fie supus operaţiilor de verificare, comunicare şi publicare;

Să furnizeze informaţii despre cheltuielile salariale;

Să prezinte valoare adăugată prin determinarea soldului intermediar de gestiune ;

Să furnizeze informaţii cu privire la participarea salariaţilor la profit;

Să prezinte în mod detaliat cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială.
Pentru a răspunde necesităţilor fiecărei organizaţii nonprofit, bilanţul social nu ar trebui să aibă un
format reglementat prin lege, formatul acestuia trebuind sa rămână la latitudinea fiecărei organizaţii,
tocmai pentru că fiecare dintre acestea sunt diferite din punct de vedere al organizării funcţiei de
personal. Totuşi, cu privire la conţinutul bilanţului, acesta ar trebui sa poată oferi pe lângă datele
prezentate anterior, informaţii cât mai detaliate despre salariaţi, informaţii care ar viza posibilitatea de
măsurare a politicii sociale a entităţii şi evoluţia în timp a acesteia, sa pună în valoare punctele forte şi
punctele slabe ale politicii de personal.
Subscriem şi noi ideii de a se întocmi bilanţul social, tocmai datorită importanţei pe care o
are resursa umană în activitatea organizaţiilor nonprofit. Prin intermediul bilanţului social,
organizaţiile nonprofit ar putea evidenţia şi urmări mai bine structura personalului cheltuielile
aferente personalului precum şi cheltuielile aferente pregătirii personalului.
b. Instrumentarea contabila a datoriilor fiscale
Orice organizaţie nonprofit, datorează bugetului consolidat al statului, în calitatea sa de participant
la circuitul economic, impozite, taxe şi vărsăminte asimilate. Impozitul reprezintă o prelevare silită a
unei părţi din veniturile persoanelor fizice sau juridice la dispoziţia statului, în vederea acoperii
cheltuielilor publice, fără contraprestaţie din partea acestuia.
Organizaţiile nonprofit datorează bugetului consolidat al statului impozitul pe venitul de natură
salarială, impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozite şi taxe locale la bugetele locale.
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1. Impozitul pe veniturile de natură salarială
Impozitul pe veniturile de natură salarială se datorează de persoanele fizice care realizează
venituri de natură salarială.
Codul Fiscal defineşte impozitul pe salarii ca şi o componentă a impozitului pe venit, obiectul
impunerii fiind veniturile salariale.
Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană
fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special
prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor, ori de forma sub care
ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă330.
Impozitul pe salarii se calculează şi se reţine la sursă de plătitorul de venituri salariale, prin
aplicarea cotei unice de impozitare de 16% asupra venitului salarial impozabil.
Im ps 

VB  (CO  Dp)
100

Unde:
VB – venitul brut din salarii
CO – contribuţiile obligatorii la salarii
Dp – deducerea personală
Specific veniturilor persoanelor juridice fără scop patrimonial este şi faptul că din impozitul
pe veniturile asimilate salariilor, contribuabilii pot dispune331 asupra destinaţiei unei sume
reprezentând până la 2% din impozitul virat organului fiscal, pentru susţinerea organizaţiilor
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private. Precizăm aici că obligaţia calculării, reţinerii şi virării acestor sume
organizaţiilor nonprofit revine organului fiscal competent.
Evidenţierea în contabilitate a impozitului pe veniturile din salarii se face cu ajutorul contului 444
„Impozit pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi”, cont care este utilizat de toate
entităţile economice, inclusiv organizaţiile nonprofit.
2. Impozitul pe profit
Aşa cum este definită de Codul Fiscal332, organizaţia nonprofit reprezintă orice asociaţie,
fundaţie sau federaţie înfiinţată în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar numai
dacă veniturile şi activele asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei sunt utilizate pentru o activitate de
interes general, comunitar sau nonpatrimonial.
Veniturile, în accepţiunea aceleiaşi legislaţiei fiscale româneşti, sunt scutite de la plata
impozitului pe profit la următorii contribuabili:
a) fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat;
b) cultele religioase, pentru: venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor
necesare activităţii de cult, potrivit legii, venituri obţinute din chirii, alte venituri obţinute din activităţi
economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii
prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective să
fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult,
pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor
ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii
sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor
religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
c) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca
asociaţii de proprietari, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care sunt sau urmează a fi utilizate
330
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pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea
proprietăţii comune.
Considerăm ca fiind necesar să precizăm faptul că atât organizaţiile nonprofit, cât şi
organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit
pentru următoarele tipuri de venituri:

cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;

contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;

taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;

veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi
demonstraţii sportive;

donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

dividendele, dobânzile şi veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare
obţinute din plasarea veniturilor scutite;

dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;

veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;

veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de
participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului
acestora;

veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea
organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;

veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate
publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice,
învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile
sindicale şi organizaţiile patronale.

sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea,
potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul
curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului
constitutiv sau statutului, după caz;

veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la
activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;

sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice.
Din cercetarea efectuată asupra legislaţiei fiscale în materie, precizăm că organizaţiile
nonprofit, precum şi organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata
impozitului pe profit inclusiv şi pentru veniturile din activităţi economice realizate, dar până la nivelul
echivalentului în lei a 15.000 euro333, într-un an fiscal, cu condiţia de a nu depăşi 10% din veniturile
totale scutite de la plata impozitului pe profit, în caz contrar, organizaţiile amintite datorează impozit pe
profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prezentate anterior
prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului rezultat.
De asemenea, organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit
anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează
impozitul334.
Contabilitatea impozitului pe profit se ţine cu ajutorul contului 441 „Impozitul pe profit”, în care
se evidenţiază impozitul datorat bugetului statului din activitatea economică.
3. Taxa pe valoarea adăugată
Taxa pe valoarea adăugată reprezintă un impozit indirect întemeiat pe criteriul deductibilităţii,
care se stabileşte asupra operaţiilor privind transferul proprietăţii bunurilor, precum şi asupra celor
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privind prestările de servicii335, fiind privit ca un impozit unic încasat fracţionat din fiecare stadiu al
circuitului economic în raport cu valoarea adăugată336.
Toate operaţiunile de vânzare - cumpărare între două entităţi economice sunt supuse taxării
pentru valoarea adăugată, în cazul organizaţiilor nonprofit nu se calculează şi nu se percepe de către
organele fiscale decât atunci când pentru activităţile cu caracter economic organizate şi desfăşurate
se atinge limita de 35.000337 de euro, calculată la cursul de referinţă al BNR, valabil la data aderării
României la Uniunea Europeana – 01.01.2007 – respectiv de 3,3817 lei pentru un euro, ca volum de
activitate.
În cazul bunurilor sau serviciilor utilizate de către o organizaţie nonprofit impozabilă atât pentru
operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA,
deducerea este permisă numai pentru partea din TVA care poate fi atribuită primelor tranzacţii, fiind
necesară stabilirea unei pro rate.
Pro rata de deducere se stabileşte, pentru toate operaţiunile efectuate de persoana impozabilă,
astfel:

Pro rata de deducere este compusă dintr-un raport cuprinzând următoarele sume:
- la numărător, valoarea totală, fără TVA, a cifrei de afaceri anuale, aferente operaţiunilor care dau
drept de deducere;
- la numitor, valoarea totală, fara TVA, a cifrei de afaceri anuale aferente operaţiunilor cu drept şi fără
drept de deducere (întreaga cifră de afaceri realizată de către organizaţia nonprofit)
Următoarele sume sunt excluse de la calculul pro ratei de deducere:
- valoarea cifrei de afaceri aferente livrărilor de bunuri de capital utilizate de organizaţia nonprofit
impozabilă în scopul desfăşurării activităţii sale economice;
- valoarea cifrei de afaceri aferente operaţiunilor imobiliare şi financiare accesorii;

Pro rata de deducere se determină anual, se stabileşte ca procent şi se rotunjeşte la o cifră
care nu depăşeşte următorul număr întreg.
Pro rata provizorie pentru un an este cea calculată pe baza operaţiunilor anului anterior. În
absenţa oricăror astfel de operaţiuni sau atunci când acestea sunt nesemnificative ca valoare, pro rata
este estimată provizoriu, sub controlul autorităţilor fiscale, de către organizaţia nonprofit impozabilă pe
baza previziunilor proprii. Deducerile efectuate pe baza de pro rata provizorie sunt regularizate la
stabilirea pro ratei definitive, în cursul anului următor.
Instrumentarea contabila a taxei pe valoarea adăugată se face cu ajutorul contului 442 „Taxa pe
valoarea adăugată", care se deschide pe conturi sintetice de gradul II, astfel338:
 4423 TVA de plata
 4424 TVA de recuperat
 4426 TVA deductibilă
 4427 TVA colectată
 4428 TVA neexigibilă
4. Impozitele şi taxele locale
În cadrul impozitelor şi taxelor locale sunt incluse: impozitul pe clădiri, pe terenuri, taxa asupra
mijloacelor de transport, alte taxe339. Caracteristicile de bază a acestor impozite de tip real este că se
datorează şi se plătesc autorităţilor locale, fără a avea vreo legătură cu situaţia socială a plătitorului de
impozit340. Aşadar, impozitele şi taxele locale sunt impozite de tip real.
Impozitul pe clădiri, conform legislaţiei în vigoare341, se datorează de oricare persoană juridică
care are în proprietate o clădire situată în România. Conform aceleaşi reglementări, o clădire supusă
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impozitării este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de
denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de
oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele
structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt
construite.
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului
local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv342, însă în cazul unei clădiri a cărei valoare a fost
recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15% .
Plata impozitului pe clădiri se face anual, în mod integral, cu acordarea unei reducere de până la
10%, sau în două rate egale: 31 martie şi 30 septembrie.
Impozitul pe teren. Orice organizaţie nonprofit care are în proprietate un teren situat în
România datorează pentru acesta un impozit anual. Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul
numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria
de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliul local343, la care se aplică tariful pe metru
pătrat stabilit prin hotărâre a Consiliului Local.
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la
10%, stabilită prin hotărâre a Consiliului local.
Taxa asupra mijloacelor de transport este datorată de orice persoană care are în proprietate un
mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România344.
Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. În
cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de numărul axelor şi al masei totale
autorizate345.
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie
şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă
o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a Consiliului local.
Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale se ţine cu ajutorul contului 446 „Alte impozite, taxe
şi vărsăminte asimilate”, la care, organizaţiile nonprofit constituie analitice pentru fiecare tip de
impozit sau taxă înregistrată şi datorată.
c. Instrumentarea contabilă a datoriilor sociale
Contribuţiile datorate de salariat
Calitatea de salariat a unei persoane atrage după sine participarea acestuia la formarea veniturilor
bugetare pentru sistemul de protecţie sociala. Astfel, în calitatea sa de salariat, angajatul suportă din
venitul brut salarial contribuţia pentru pensie, contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate şi
contribuţia la fondul pentru şomaj.
 Contribuţia personalului pentru pensie şi protecţie socială
Contribuţia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguraţi, iar cota contribuţiei
individuale de asigurări sociale se stabileşte prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. În prezent
cota datorată de asiguraţi este de 10,5% din salariul brut, contribuţia pentru pensia privată obligatorie
fiind de 2,5%346. Asiguraţii datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare
condiţiilor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.
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Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o
constituie salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin
lege sau prin contractul colectiv de munca, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate
lunar;
 Contribuţia personalului la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate
Contribuţia datorată de salariaţi pentru asigurările sociale de sănătate se calculează procentual din
salariul brut în fiecare lună. Din ianuarie 2011, cota pentru contribuţia la asigurările sociale de sănătate
este de 5,5%347.
Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asiguraţii
sunt348 :
- concedii şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de boli obişnuite sau
accidente în afara muncii;
- concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
- concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
- concedii medicale şi indemnizaţii pentru risc maternal.
Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care
asiguratul:
- a beneficiat de concediu şi indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate;
- a beneficiat de pensie de invaliditate;
- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a
studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora.
Baza de calcul a indemnizaţiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din
cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară
lunar349.

Contribuţia datorată de personal pentru asigurările de şomaj
Cotele contribuţiilor se stabilesc prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de
necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj. Cota
procentuală aferentă contribuţiei personalului la fondul de şomaj pentru anul 2011 este de 0,5%.
Instrumentarea contabilă a contribuţiilor la asigurările sociale datorate de salariaţi se evidenţiază
în contabilitate prin intermediul contului 431 „Asigurări sociale”, care se deschide pe conturi sintetice
de gradul II astfel:
4312 „Contribuţia personalului la asigurările sociale”
4314 „Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate”.
Pentru contribuţia la fondul de şomaj a salariaţilor se utilizează contul 4372 „Contribuţia personalului
la fondul de şomaj”.
Contribuţiile pentru asigurări sociale datorate de angajator
Contribuţiile calculate, înregistrate şi plătite de către angajator, şi deci şi de persoanele juridice
fără scop patrimonial, pentru salarii sunt: contribuţia la asigurările sociale, contribuţia la asigurările
sociale de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, contribuţia la fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale, contribuţia la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia
unităţii la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
 Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatori reprezintă diferenţa dintre nivelul
cotelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite diferenţiat, în funcţie de condiţiile de muncă
(normale, deosebite, speciale), prin legea anuala a bugetului asigurărilor sociale de stat350, şi nivelul
cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale. Cotele procentuale ale contribuţiilor la asigurări
sociale datorate de angajatori351 pe anul 2011 sunt:
- pentru condiţii normale de lucru, la fel ca şi în anul 2009, cota este de 20,8%;
347
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- pentru condiţii deosebite de muncă, cota este de 25,8%;
- pentru condiţii speciale de muncă se va reţine şi plătii 30,8%.
 Contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate
Persoanele juridice fără scop patrimonial la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii, pe baza de
contract individual de muncă au obligaţia plăţii contribuţiei de 5,2% raportat la fondul de salarii
realizat352.
Fondul de salarii realizat la care se aplica cota de 5,2% cuprinde totalitatea sumelor utilizate de un
angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială353.
Nu se datorează contribuţia de 5,2% asupra:
- indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă suportate din bugetul Fondului naţional
Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);
- indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani, iar în cazul copilului
cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani care se suporta
integral din bugetul FNUSS;
- indemnizaţiei de maternitate care se suporta integral din bugetul FNUASS;
- indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă care se suportă integral din bugetul
FNUASS;
- indemnizaţiei de risc maternal;
- concediului fără salariu.
 Contribuţia angajatorului la fondul de şomaj
Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, o cota
de 0,5%354 aplicată asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la
bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Cota la contribuţia pentru fondul de şomaj nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă
sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu sunt suspendate potrivit legii, cu excepţia perioadei
de incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile355.
 Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Începând cu 1 ianuarie 2007, angajatorii au fost obligaţi să plătească o contribuţie la „Fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale”, în cotă de 0,25%, aplicată asupra fondului total de salarii
brute lunare realizate de salariaţi356.
Gestionarea fondului de garantare se face de către Agenţia Naţională pentru Ocupare a Forţei de
Muncă.
 Contribuţia la asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale
În vederea încheierii asigurării pentru accidente de munca şi boli profesionale şi a stabilirii cotei
contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunica asiguratorului, printr-o declaraţie pe
propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop357.
Contribuţiile se stabilesc în funcţie de tarife şi clase de risc, în prezent fiind cuprinse între 0,15%
şi 0,85%358
Tariful de risc se determină pentru fiecare sector de activitate în funcţie de riscul de accidentare şi
de îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv.
 Contribuţia unităţii la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
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Lege nr. 286 din 28 decembrie 2010 bugetului de stat pe anul 2011,Emitent: Parlamentul, publicat in: M.O. nr. 879 din 28
decembrie 2010
353
Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 (actualizata) privind reforma în domeniul sănătăţii (actualizată până la data de 8 iulie
2011) Emitent: Parlamentul
354
Lege nr. 287 din 28 decembrie 2010 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, Emitent: Parlamentul, publicat în:
M.O. nr. 880 din 28 decembrie 2010
355
Lege nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (actualizată), privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de
muncă (actualizată până la data de 28 februarie 2011), Emitent: Parlamentul
356
Lege nr. 200 din 22 mai 2006 (actualizată), privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor
salariale (actualizată până data de 1 ianuarie 2011), Emitent: Parlamentul
357
Lege nr. 346 din 5 iunie 2002 (republicată)(actualizată) privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale)
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2011), Emitent: Parlamentul
358
Lege nr. 287 din 28 decembrie 2010 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, Emitent: Parlamentul, publicat în:
M.O. nr. 880 din 28 decembrie 2010
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Contribuţia unităţii la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate se calculează
procentual, 0,85%, din fondul brut de salarii359.
Instrumentarea contabilă a contribuţiilor organizaţiei nonprofit, la asigurările sociale se realizează
prin contul 431 „Asigurări sociale" şi 437 „Ajutor de şomaj", cont care se deschide pe conturi
sintetice de gradul II, astfel :
4311 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale”;
4313 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate”;
4315 „Contribuţia angajatorului la fondul pentru risc şi accident”;
4316 „Contribuţia angajatorului la fondul pentru concedii şi indemnizaţii”;
4371 „Contribuţia unităţii la fondul de şomaj”;
4373 „Contribuţia unităţii la fondul de garantare a salariilor”.
C. Instrumentarea contabilă a altor datorii
Alte datorii pe care organizaţia nonprofit le evidenţiază sunt reprezentate de valoarea
despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate bugetului.
Instrumentarea contabilă a altor datorii ale organizaţiei nonprofit către bugetul consolidat se
realizează prin contul 448 „Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului”, cu contul sintetic de gradul II
4481 „Alte datorii faţă de bugetul statului”.
Organizaţia nonprofit în cadrul activităţii de conformare voluntară a declaraţiilor privind
creanţele bugetare şi pentru a oferi o imagine fidelă a acestei conformări prezentăm mai jos
scadenţarul acestora:
Până la data de 25 a fiecărei luni se depun la administraţiile financiare din raza teritorială
a cărora face parte organizaţia nonprofit declarantă:
 formularul 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările
intracomunitare de bunuri”360 de către firmele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat în
luna de raportare livrări/ prestări şi/sau achiziţii intracomunitare de bunuri şi/sau servicii
 formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”361 pentru obligaţiile de
plată cu termen lunar şi plata acestor obligaţii;
 declaraţia unică, formular 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”362 pentru luna precedentă
celei de declarare;
 formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată”363 de către plătitorii de TVA pentru care
perioada fiscală este luna sau trimestrul şi plata TVA-ului datorat;
 formularul 301 „Decont special de taxa pe valoarea adăugată”364 de către persoanele impozabile
care fac numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă,
Lege nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, Emitent: Parlamentul, publicat în: M.O. nr. 901 din 6 noiembrie
2006
360
O.P.A.N.A.F. nr. 76 din 21 ianuarie 2010 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES)
„Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Publicat în: M.O. nr. 67 din 29 ianuarie 2010, Data intrării în vigoare : 29
ianuarie 2010
361
O.P.A.N.A.F. nr. 73 din 27 ianuarie 2011 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă - Emitent: Ministerul
Finanţelor Publice - Agenţia Naţională De Administrare Fiscală, Publicat în: M.O. nr. 89 din 3 februarie 2011, Data intrării
în vigoare : 3 februarie 2011
362
Hotărâre nr. 1.397 din 28 decembrie 2010 - privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a
„Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate”, Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O. nr. 897 din 31 decembrie 2010, Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2011
363
O.P.A.N.A.F. nr. 183 din 31 ianuarie 2011 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de
taxă pe valoarea adăugată” - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat
în: M.O. nr. 91 din 4 februarie 2011, Data intrării în vigoare: 30 decembrie 2006, Forma actualizată valabilă la data de: 18
septembrie 2011
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firmele neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, persoanele impozabile obligate la plata
taxei care beneficiază de servicii prestate în România
Până la data de 25 ianuarie şi 25 iulie a fiecărui exerciţiu financiar, organizaţia nonprofit
depune la administraţia financiară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea:
 depunerea formularului 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile
efectuate pe teritoriul naţional”365 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
în România, pentru semestrul precedent
Până la data de 25 februarie a fiecărui exerciţiu financiar, organizaţia nonprofit depune la
administraţia financiară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea:
 formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”366 - pentru impozitul pe profit
determinat din activitatea economică, în condiţiile explicate anterior
Până la data de 28 februarie a fiecărui exerciţiu financiar, organizaţia nonprofit depune la
administraţia financiară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea:
 formularul 210 – „Fişa fiscală”367 ce presupune depunerea fişelor fiscale la unitatea fiscală,
precum şi transmiterea unui exemplar salariaţilor, precum şi
 formularul 205 – „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de
venit”368 – declaraţie privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pentru
anul trecut. În funcţie de natura venitului, termenul poate fi şi 30 iunie.
4.2.2.2.5 Particularităţile organizării veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului
Persoanele juridice fără scop patrimonial ai căror conducători au calitatea de „ordonatori
de credite”369 (administratori, preşedinţi) organizează şi conduc contabilitatea veniturilor şi
cheltuielilor potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat precum şi contabilitatea
patrimoniului aflat în administrare.
În general, contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor în organizaţiile nonprofit şi în special
pentru activităţile cu caracter economic organizate nu diferă de contabilitatea din oricare altă unitate de
producţie.
Contabilitatea
cheltuielilor
şi
contabilitatea
veniturilor
se
organizează
prin
respectarea celor trei principii contabile, respectiv :

principiul independenţei exerciţiului, conform căruia veniturile şi cheltuielile din exerciţiul
anterior nu trebuie sa fie înregistrate în exerciţiul curent, iar cele din exerciţiul curent trebuie să fie
înregistrate în momentul producerii lor şi nu amânate pentru exerciţiul următor;

O.P.A.N.A.F. nr. 30 din 14 ianuarie 2011 - privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301)
"Decont special de taxă pe valoarea adăugată", Emitent: Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, publicat în: M.O. nr. 54 din 21 ianuarie 2011, Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2011
365
O.P.A.N.A.F. nr. 702 din 14 mai 2007 - privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul
naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative
privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA,
Emitent: Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în: M.O. nr. 376 din 4
iunie 2007, Data intrării în vigoare : 4 iunie 2007, Forma actualizată valabilă la data de : 18 septembrie 2011
366
O.P.A.N.A.F. nr. 2.689 din 16 noiembrie 2010 - pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, Emitent: Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, publicat în: M.O. nr. 789 din 25 noiembrie 2010, Data intrării în vigoare : 25 noiembrie
2010
367
O.M.E.F nr. 2.293 din 3 decembrie 2007 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului fişei fiscale privind impozitul pe
veniturile din salarii, Emitent: Ministerul Economiei Şi Finanţelor, Publicat În: M.O. nr. 866 din 18 decembrie 2007, Data
intrării în vigoare : 18 decembrie 2007, Forma actualizată valabilă la data de : 18 septembrie 2011
368
O.P.A.N.A.F. nr. 233 din 1 februarie 2011 - pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul
III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, publicat în: M.O. nr. 101 din 8 februarie 2011, Data intrării în vigoare : 8 februarie 2011, Forma actualizată valabilă
la data de: 18 septembrie 2011
369
A se citi aici: cei ce angajează patrimonial organizaţia
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principiul prudenţei, conform căruia veniturile şi cheltuielile trebuie evaluate cu grijă, fără a
le supraevalua sau subevalua, pentru că această greşeală duce la,supraevaluarea sau subevaluarea
rezultatului exerciţiului;

principiul necompensării - veniturile nu pot fi compensate cu cheltuielile.
A. Particularităţi ale organizării veniturilor
În principiu, veniturile sunt privite ca şi o îmbogăţire a entităţii, generată fie de o creştere a unor
elemente de active patrimoniale, fie de o scădere a unor elemente de datorii patrimoniale370.
Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare defineşte veniturile ca fiind
majorări ale beneficiilor economice în cursul perioadei contabile, sub forma unor intrări de active sau
diminuări ale datoriilor, care au drept rezultat creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele legate de
contribuţiile participanţilor la capitalurile proprii371 .
Pe de altă parte, conform Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 18 „Venituri”
veniturile reprezintă intrarea brută de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate în cadrul
desfăşurării activităţilor normale ale entităţii, atunci când aceste intrări au drept rezultat creşteri ale
capitalurilor proprii, altele decât creşterile legate de contribuţii ale participanţilor la capitalurile
proprii372.
Legislaţia româneasca în domeniu, aliniată la Standarde, defineşte veniturile prin creşterea, în
decursul unui exerciţiu financiar a unor avantaje economice viitoare, sub forma de intrări sau creşteri de
active, respectiv scăderi ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele
decât cele rezultate din contribuţiile personalului373 .
În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu
din activităţi curente (orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de
activitate, precum şi activităţile conexe acestora), cât şi câştigurile din orice alte surse (creşteri ale
beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură
de veniturile din această activitate)374.
Având în vedere cele prezentate anterior afirmăm faptul că veniturile reprezintă sume
rezultate din creşteri ale beneficiilor economice brute viitoare, prin intrări sau majorări de active,
respectiv diminuări ale datoriilor, pe parcursul unei perioade contabile, care au ca rezultat
creşterea capitalurilor proprii, altele decât cele legate de creşteri rezultate din contribuţii ale
participanţilor la capitaluri.
Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz375,
astfel:

Contabilitatea veniturilor din exploatare;

Contabilitatea veniturilor financiare;

Contabilitatea veniturilor extraordinare.
În categoria veniturilor din exploatare sunt incluse veniturile care rezultă din desfăşurarea
activităţii curente a organizaţiei nonprofit, respectiv rezultate din desfăşurarea obiectului sau de
activitate376.
Organizaţiile nonprofit în ceea ce privesc veniturile înregistrează particularitatea că
acestea sunt evidenţiate pe cele 3 categorii de activităţi respectiv:
Matiş D., Pântea I.P., Partenie D., - Contabilitate financiară,ed. a III - a, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj - Napoca,
2010, pag.628
371
IFRS. Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2009, Cadrul general pentru întocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare, pag.90
372
IFRS. Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2009, Ed. CECCAR, Bucureşti. 2009, IAS 18 „ Venituri", pag.1253
373
Ordin nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 (actualizat cu OMFP 2869/2010) pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 766 din 10 noiembrie 2009,
Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2010
374
3055 Ordin nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 (actualizat cu OMFP 2869/2010) pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 766 din 10
noiembrie 2009, Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2010
375
Legea 82/1991 legea contabilităţii, actualizată 2010
376
Matiş D., - Bazele contabilităţii. Fundamente şi premise pentru un raţionament profesional autentic, Editura Casa Cărţii
de Ştiinţă, Cluj - Napoca, 2010, pag.89
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- fără scop patrimonial,
- cu destinaţie specială,
- activitatea economică.
Conform acestor trei categorii de activităţi s-au creat şi grupe distincte pentru venituri,
veniturile fiind evidenţiate tot pe cele trei tipuri de activităţi astfel :
Veniturile din activităţile fără scop patrimonial cuprind:

venituri din cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;

venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare ;

venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare;

venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din
activităţile fără scop patrimonial;

venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;

resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri;

venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de
organizare şi funcţionare;

venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără
scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică;

alte venituri din activităţile fără scop patrimonial, cum ar fi: venituri din cote-părţi primite
potrivit statutului; ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru
venituri; venituri din despăgubiri de asigurare pagube;

venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare; venituri din diferenţe de
curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial; venituri din provizioane şi ajustări pentru
depreciere privind activitatea de exploatare; venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare;
venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii
sportive; veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare.
Veniturile financiare din activităţi fără scop patrimonial cuprind:

venituri din imobilizări financiare respectiv din acţiuni deţinute la entităţile afiliate şi din
interese de participare;

venituri din titluri de plasament, respectiv din imobilizări financiare cedate şi din investiţii pe
termen scurt cedate;

venituri din diferenţe de curs valutar;

venituri din dobânzi;

venituri din sconturi obţinute;

alte venituri financiare.
Veniturile cu destinaţie specială, cuprind veniturile reglementate de legi speciale, şi anume:

venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical,
folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii, de divertisment şi al monumentelor istorice;

alte venituri cu destinaţie specială.
Venituri financiare din activităţi cu destinaţie specială:

venituri din dobânzi;

venituri din sconturi obţinute;

alte venituri financiare.
Veniturile din activităţi economice cuprind:
a) venituri din exploatare:

venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii;

venituri din variaţia stocurilor, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere)
dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi producţie în curs de la sfârşitul
perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi producţiei în curs, neluând în calcul ajustările
pentru depreciere reflectate;

venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de
organizaţie pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale;
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venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de
preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază organizaţia;

alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate şi alte venituri
din exploatare.
Observăm astfel, că veniturile din producţia stocată se înscriu, alături de celelalte venituri,
în contul rezultatului exerciţiului, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).
b) venituri financiare

venituri din imobilizări financiare respectiv din acţiuni deţinute la entităţile afiliate şi din
interese de participare;

venituri din alte imobilizări financiare;

venituri din creanţe imobilizate;

venituri din titluri de plasament respectiv din imobilizări financiare cedate şi din investiţii pe
termen scurt cedate;

venituri din diferenţe de curs valutar;

venituri din dobânzi;

venituri din sconturi obţinute;

alte venituri financiare.
c) venituri extraordinare (de exemplu, venituri rezultate din subvenţiile primite pentru cheltuieli
sau pierderi din calamităţi sau alte evenimente extraordinare) şi din operaţiuni de gestiune.
Instrumentarea contabilă a veniturilor organizaţiei nonprofit se ţine au ajutorul următoarelor
conturi:

Pentru activitatea fără scop patrimonial:
Grupa 70 „Cifra de afaceri netă”,
Grupa 73 „Venituri din activităţile fără scop patrimonial”,
Grupa 75 „Alte venituri din exploatare”,
Grupa 76 „Venituri financiare”,
Grupa 77 „Venituri excepţionale”
fiecare venit evidenţiat mai sus având atribuit un cont corespunzător din aceste grupe.

Pentru activitatea cu destinaţie specială
Grupa 70 „Cifra de afaceri netă”,
Grupa 75 „Alte venituri din exploatare”,
Grupa 77 „Venituri excepţionale”,
fiecare venit evidenţiat mai sus având atribuit un cont corespunzător din aceste grupe.

Pentru activitatea economică
Grupa 70 „Cifra de afaceri netă”,
Grupa 71 „Variaţia stocurilor”,
Grupa 72 „Venituri din producţia de imobilizări”,
Grupa 74 „Venituri din subvenţii de exploatare”,
Grupa 75 „Alte venituri din exploatare”,
Grupa 76 „Venituri financiare”,
Grupa 77 „Venituri excepţionale”,
Grupa 78 „Venituri din provizioane”
fiecare venit evidenţiat mai sus având atribuit un cont corespunzător din aceste grupe.
Conturile din grupele enunţate mai sus pot fi dezvoltate în conturi sintetice de gradul II
evidenţiind astfel cât mai corect natura activităţii desfăşurate şi a venitului realizat din această
activitate
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B. Particularităţi ale organizării cheltuielilor
O definire în termeni generali a cheltuielilor le asociază pe acestea cu expresia valorică a
raporturilor patrimoniale cu privire la angajarea şi utilizarea resurselor economice în cadrul activităţii
desfăşurate în unitate377.
În expresie valorică, cheltuielile desemnează raporturile patrimoniale cu privire la cumpărarea şi
utilizarea bunurilor economice în cadrul activităţilor desfăşurate de entitatea patrimonială378.
În mod simplificat, cheltuielile reprezintă o „sărăcie a entităţii, generată fie de micşorarea unor
elemente de active patrimoniale, fie de o creştere a unor elemente de datorii patrimoniale"379.
În conformitate cu Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, cheltuielile
sunt scăderi ale beneficiilor economice pe durata perioadei contabile sub forma unor ieşiri sau epuizări
ale activelor sau a suportării unor datorii care rezultă din scăderea capitalului propriu, altele decât cele
legate de contribuţiile participanţilor la capitalurile proprii380.
Aliniate la Standardele Internaţionale de Contabilitate, reglementările contabile româneşti381,
prezintă cheltuielile ca fiind diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei
contabile sub forma de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se
concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către
acţionari.
Din cele prezentate mai sus ne aliniem şi noi opiniilor rezultate şi subliniem faptul că
noţiunea de cheltuieli reprezintă reduceri ale beneficiilor economice dintr-o perioadă contabilă,
legate de micşorarea unor elemente de active patrimoniale sau creşteri ale elementelor de datorii
care rezultă prin diminuarea capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea
contribuţiilor către participanţii la capitaluri.
Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când s-a înregistrat o reducere
a beneficiilor economice viitoare aferente diminuării unui activ sau a creşterii unei datorii, modificare
ce poate fi evaluată în mod credibil382.
Conform Legii contabilităţii, contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după
natura sau destinaţia lor, după caz. Reglementările contabile naţionale, armonizate cu directivele
europene, prevăd următoarea clasificare a cheltuielilor după natura lor383:

Cheltuieli de exploatare;

Cheltuieli financiare;

Cheltuieli extraordinare sunt cheltuielile întâmplătoare, nelegate de activitatea
curenta a organizaţiei nonprofit;

Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de
valoare.
În categoria cheltuielilor de exploatare se cuprind următoarele categorii de cheltuieli:
- cheltuieli privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare, consumabile, combustibil,
semifabricatele, costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate sau uzura acestora, costul de
achiziţie al animalelor, păsărilor, mărfurilor vândute, costul de achiziţie al energie şi apei consumate;
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- cheltuieli cu serviciile executate de terţi – reprezentate de costul prestărilor diferiţilor furnizori
de servicii, cum ar fi: cheltuieli de reparaţii, cheltuieli cu chiriile, cheltuieli de publicitate, cheltuieli cu
asigurările bunurilor, cheltuieli poştale şi de telefon, cheltuielile de transport a materiilor prime,
materialelor, mărfurilor, cheltuieli cu servicii bancare;
- cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate suportate de organizaţie;
- cheltuieli cu personalul (salarii şi alte drepturi de personal);
- alte cheltuieli de exploatare: cheltuieli cu imobilizările necorporale şi corporale, contribuţii şi
cotizaţii, cote părţi datorate potrivit statutului, ajutoare şi împrumuturi din surse externe transferate altor
persoane juridice fără scop patrimonial, pierderi din creanţe şi alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli
privind despăgubiri, amenzi, donaţii pentru sprijinirea activităţilor sociale, culturale, sportive, active
cedate, lipsuri la inventar).
Cheltuielile financiare care sunt ocazionate de activitatea financiară a organizaţiei nonprofit
cuprind:
- dobânzi din credite contractate;
- diferenţe nefavorabile de curs valutar;
- pierderi din creanţe legate de participaţii;
- pierderi din vânzarea titlurilor de plasament.
Cheltuielile extraordinare reprezintă cheltuielile cu calamităţile şi alte evenimente
extraordinare.
Apreciem că în cadrul acestora se creează, acolo unde este cazul, conturi sintetice de
gradul II sau conturi analitice distincte pentru cheltuielile privind activităţile fără scop
patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice.
C. Particularităţi ale rezultatului exerciţiului
Rezultatul exerciţiului se determina ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului şi se
stabileşte la închiderea acestuia, reprezentând soldul final al contului de profit şi pierdere384.
Privit din punct de vedere economic, rezultatul exerciţiului este definit ca fiind diferenţa dintre
veniturile totale şi oportunităţile tuturor factorilor de producţie utilizaţi într-o anumită perioadă de
timp385.
Prin compararea cheltuielilor cu veniturile perioadei se determină rezultatul exerciţiului, în
situaţia în care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, vom avea un rezultat pozitiv, pe care îl
numim profit, iar în caz invers, adică atunci când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile, vom
înregistra un rezultat negativ, numit pierdere386, însă cum scopul oricărei entităţi economice este să
obţină profit, vom analiza în continuare noţiunea şi importanta acestuia.
Potrivit dicţionarului economic, profitul este văzut ca diferenţa pozitiva dintre veniturile
obţinute din vânzarea bunurilor realizate de un agent economic şi costul lor, considerate a fi expresia
eficienţei economice387.
Privit dintr-un alt punct de vedere, profitul este văzut ca fiind „restul [...] rezultat din ceea ce
rămâne din venituri după ce costurile au fost toate acoperite”388.
Profitul este văzut ca fiind „mărimea maximă pe care întreprinderea o poate distribui în cursul
anului cu condiţia ca, la sfârşitul acestuia, sa rămână la fel de bogată ca la începutul lui"389.
Subscriem şi noi celor prezentate anterior, şi spunem că rezultatul exerciţiului este
diferenţa dintre totalul veniturilor şi al cheltuielilor, în funcţie de mărimea cărora vom avea
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profit, atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, sau pierdere, dacă veniturile sunt
mai mici decât cheltuielile.
Rezultatul activităţii poate fi privit din două puncte de vedere390:
- din punct de vedere contabil, şi atunci vom vorbi despre rezultatul contabil, văzut ca diferenţă dintre
totalul veniturilor şi cheltuielilor;
- din punct de vedere fiscal, rezultatul fiscal, este văzut ca profitul impozabil sau pierderea fiscală, prin
deducerea veniturilor neimpozabile şi cheltuielilor nedeductibile fiscal.
În cazul organizaţiilor nonprofit, rezultatul poate fi generat fie de activitatea economică, şi
atunci poartă denumirea de profit sau pierdere, în funcţie de natura lui, ca şi în cazul societăţilor
comerciale, fie de activitatea fără scop patrimonial sau cu destinaţie specială când poartă
denumirea de excedent, când este pozitiv, sau deficit, când este negativ.
În contabilitate, excedentul/profitul sau deficitul/pierderea se stabileşte cumulat de la
începutul exerciţiului financiar. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea
acestuia şi reprezintă soldul final al contului de rezultat. Repartizarea excedentului/profitului se
înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale şi se
repartizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi a hotărârilor adunării generale
a membrilor.
Determinarea rezultatului impozabil se realizează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile
încorporate în rezultatul contabil şi se corectează prin adăugarea elementelor nedeductibile fiscal şi prin
scăderea elementelor neimpozabile, asemenea persoanelor juridice cu scop lucrativ. La calculul
rezultatului impozabil al organizaţiilor nonprofit se au în vedere numai veniturile şi cheltuielile
aferente activităţilor economice desfăşurate. Rezultatul impozabil şi impozitul pe rezultatul brut al
activităţilor economice se calculează şi se evidenţiază anual, cumulat de la începutul anului fiscal.
Excedentul/profitul contabil rămas după repartizarea rezervelor legale şi a altor rezerve
conform Hotărârii Consiliului Director se preia la începutul exerciţiului financiar următor în
contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale.
Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor excedentului/profitului contabil se efectuează după adunarea
generală a membrilor care a aprobat repartizarea excedentului/profitului, prin înregistrarea sumelor
reprezentând rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. Organizaţiile nu pot reveni asupra
înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea excedentului/profitului.
Deficitul/pierderea contabil(ă) reportat(ă) se acoperă din excedentul/profitul exerciţiului
financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital, potrivit hotărârii adunării generale a membrilor, cu
respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se
acoperă deficitul/pierderea contabil(ă) este la latitudinea adunării generale, respectiv a consiliului
director.
Închiderea conturilor 121 „Rezultatul exerciţiului financiar” şi 129 „Repartizarea
excedentului/profitului” se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor.
Deoarece atât destinaţiile, cât şi reglementările fiscale sunt diferite pentru cele 2 categorii
de rezultate, în contabilitatea organizaţiilor nonprofit s-au creat conturi sintetice de gradul II
distincte, şi anume:
contul 1211 „Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” şi
contul 1212 „Profit sau pierdere privind activităţile economice”.
4.2.2.2.6 Situaţiile financiare ale persoanelor juridice fără scop patrimonial
Informaţiile financiar contabile sunt incluse la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar în „Situaţiile
financiare anuale”. Ele reprezintă documente de raportare financiară care indică la un moment dat
mărimea fluxurilor reale şi monetare ale unei organizaţii nonprofit provenite din relaţiile sale cu
exteriorul, respectiv din activitatea internă. Situaţiile financiare permit astfel înţelegerea funcţionării
subsistemelor entităţii391.
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În altă opinie392, situaţiile financiare sunt privite ca „un tablou al averii care exprimă poziţia
financiară a întreprinderii în unităţi monetare prin corelaţia dintre bunurile economice, sursele de
finanţare şi rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei contabile”, sau situaţiile financiare sunt privite ca
fiind documentele care furnizează informaţii despre imaginea fidelă a poziţiei financiare, performanţei,
modificării poziţiei financiare, modificărilor capitalurilor proprii, utile unei sfere largi de utilizatori în
luarea deciziilor economice.
La finele fiecărui exerciţiu financiar, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc
situaţiile financiare anuale care se compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului393. Persoanele
juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale prin care se reflectă activitatea
desfăşurată într-un an financiar bugetar şi care cuprind:
- bilanţ,
- contul rezultatului exerciţiului,
- notele explicative la situaţiile financiare anuale394
Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu
desfăşoară activităţi economice, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate
publică, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate395 care cuprind:
- bilanţ prescurtat,
- contul prescurtat al rezultatului exerciţiului
- notele explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.
Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi
capital propriu ale organizaţiei la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute
de lege. În bilanţ elementele de activ sunt grupate după natură şi lichiditate, respectiv elementele de
pasiv sunt grupate după natură şi exigibilitate.
Lichiditatea reprezintă capacitatea, mai mare sau mai mică, a unui activ de a se transforma în
bani.
Exigibilitatea reprezintă scadenţa mai mult sau mai puţin îndepărtată de rambursare a unei
datorii.
Conform prevederilor O.M.E.F. nr. 1.969/2007, un activ reprezintă o resursă controlată de către
organizaţie, ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii
economice viitoare pentru aceasta şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil. Datoria reprezintă o
obligaţie actuală a persoanei juridice fără scop patrimonial ce decurge din evenimente trecute şi prin
decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.
În ceea ce priveşte formatul situaţiilor financiare anuale, în cazul organizaţiilor nonprofit
diferenţele apar, mai ales în cazul contului de rezultate, fiind împărţit în cele trei activităţi şi
anume:
I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial
II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial
III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial
IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială
V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială
VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială
VII. Venituri din activităţile economice
VIII. Cheltuieli privind activităţile economice
IX. Rezultatul activităţilor economice
X. Venituri totale
XI. Cheltuieli totale
XII. Excedentul/profitul deficitul/pierderea exerciţiului financiar (X-XI; XI-X),
activităţi ce se pot susţine una pe cealaltă în limita destinaţiei veniturilor şi ne referim aici
mai ales la veniturile cu destinaţie specială, care trebuie cheltuite sau virate potrivit sursei lor de
finanţare – pe destinaţiile stabilite de legiuitor sau contractual cu finanţatorul.
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Situaţiile financiare anuale se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe
suport magnetic, însoţite de formularele editate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi
ştampilate conform legii, precum şi de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei
de cenzori, după caz, precum şi procesul verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor
financiare anuale. Potrivit prevederilor art. 3 din O.M.E.F. nr. 1969/2007, situaţiile financiare anuale ale
persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului
financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în
condiţiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop
patrimonial.
Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de
asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în
conformitate cu Reglementările contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.
Situaţiile financiare anuale se depun în termenele şi în condiţiile stabilite396 de către instituţiile
specializate ale statului în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Având în vedere că tot mai multe organizaţii nonprofit îşi completează resursele proprii
prin accesarea de fonduri de la diferite organisme internaţionale, cu precădere de la cele ale
Comunităţii Europene, resurse care, odată cu intrarea României în comunitatea europeană,
îmbracă caracterul resurselor financiare publice, au obligaţia expresă ca începând cu exerciţiul
financiar 2011 să fie supuse auditului statutar.
Apreciem că şi Biserica Ortodoxă Română, intră în categoria ONP-urilor ce
trebuiesc auditate statutar, iar fondurile atrase prin proiecte susţinute de Comunitatea
Europeană fiind auditate de către organele specializate ale Curţii de Conturi ale României –
Autoritatea pentru Audit şi deci, cu atât mai mult trebuie să aibă o justificare a cheltuielilor sub
toate aspectele acestora – inclusiv asupra expresiei valorice a consumurilor înglobate în
activităţile economice cu specific de producţie.
Având în vedere funcţiile de sinteză şi de generalizare a rezultatelor activităţii organizaţiei
nonprofit cu ajutorul situaţiilor financiare putem prezenta în mod sintetic un număr restrâns de
indicatori care să pună la dispoziţia managementului organizaţiei nonprofit informaţiile necesare în
vederea analizării rezultatelor obţinute, dar mai ales în generarea strategiei acestei organizaţii pentru
perioadele următoare.
1. Pe baza datelor furnizate de bilanţ se poate analiza echilibrul economico financiar al
organizaţiei nonprofit, pe de o parte cu ajutorul unor rate ale stabilităţii financiare, a autonomiei
financiare, a îndatorării, a securităţii financiare şi a dependenţei financiare, iar pe de altă parte, cu
ajutorul indicatorilor lichidităţii şi solvabilităţii financiare.
Rata stabilităţii financiare (Rsf) permite măsurarea importanţei finanţării stabile a organizaţiei
nonprofit, şi aprecierea solvabilităţii (se recomandă un nivel minim a acestei rate de 50%, în timp ce
nivelul normal este de circa 66%).
Rsf 

Cpe
 100
Pt

Unde: Cpe – capital permanent; Pt – pasiv total.
Rata autonomiei financiare globale (Rafg), se determină ca raport între capitalul propriu (Cpr)
şi capitalul total (K); un nivel al acestei rate mai mare de 30-40% se apreciază ca fiind satisfăcător
pentru asigurarea echilibrului financiar, în timp ce nivelul normal se situează în jurul valorii de 50%.
Peste aceste limite organizaţia nonprofit poate apela la credite bancare cu condiţia ca rata rentabilităţii
economice să fie mai mare decât rata dobânzii.
Rafg 

Cpr
 100
K

Alin. (1) al art. 36 din L. 82/1991 rep. în 2008 a fost modificat de pct. 24 al art. I din Ordonanţa de urgenţă nr. 37 din 13
aprilie 2011, publicată în M.O. nr. 285 din 22 aprilie 2011.
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Unde: Cpr – capital propriu; K – capital total
Rata de îndatorare globală (Rîg) măsoară ponderea datoriilor indiferent de durata şi originea lor
în patrimoniul organizaţiei. Această rată prin natura ei este subunitară (‹1) şi pe măsură ce valoarea
raportului se diminuează, îndatorarea se reduce, adică autonomia financiară a organizaţiei creşte.
Rîg 

Dt
Pt

Unde: Dt – datorii totale.
Lichiditatea se referă la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani. Acest
indicator cunoaşte trei forme de calcul, respectiv:
Lichiditatea generală (Lg) se determină ca şi raport între activele curente şi datoriile curente,
fiind considerat „un bun indicator al capacităţii organizaţiei de a-şi achita facturile şi de a rambursa
creditele contractate”397 (un raport apropiat de 2 poate fi considerat acceptabil)
Lg 

AC
OTS

Unde: AC – active curente (circulante); OTS – obligaţii pe termen scurt.
Lichiditatea curentă (Lc) se determină ca raport între diferenţa dintre activele circulante şi
stocuri, şi datoriile curente, cu valorile optime cuprinse între 0,65 şi 1.

Lc 

AC  ST
OTS

Unde: ST – stocuri
Lichiditatea imediată (Li) – în analiza acestui indicator trebuie să fim atenţi la interpretarea
rezultatelor, pentru că o valoarea ridicată ne arată că organizaţia dispune de lichidităţi imediate, însă
acest lucru nu constituie o garanţie a solvabilităţii, iar în sens invers, o valoare mică poate fi una
pozitivă pentru organizaţie dacă organizaţie deţine creanţe şi stocuri cu grad mare de lichiditate.
Solvabilitatea se referă la disponibilitatea organizaţiei de a utiliza numerarul pe o perioadă mai
lungă de timp, în care urmează să se onoreze angajamentele financiare scadente398. O valoare mai mare
decât 1,5 a acestei rate semnifică faptul că organizaţia are capacitatea de a-şi achita băneşti, efectuate şi
îndepărtate faţă de terţi.
Rsg 

At
Dt

2. Pentru activitatea economică desfăşurată de către o persoană juridică fără scop
patrimonial pe baza datelor cuprinse în contul rezultatului exerciţiului se pot calcula soldurile
intermediare de gestiune. Structura contului rezultatului exerciţiului pe cele trei tipuri de activităţi
(exploatare, financiară şi extraordinară) permite degajarea unor solduri de acumulări băneşti potenţiale,
destinate să îndeplinească o anumită funcţie de remunerare a factorilor de producţie şi de finanţare a
activităţii viitoare, denumite solduri intermediare de gestiune (SIG). Realizarea acestui obiectiv
presupune o tratare prealabilă a contului rezultatului exerciţiului pentru a pune în evidenţă: modul de

397
398

Jianu I. – Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007, p. 428
Petcu M. – Analiza economico – financiară a întreprinderii, ed. A II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2003, p. 441
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funcţionare şi rentabilitatea organizaţiei ca marjă comercială, producţie a exerciţiului, valoare adăugată,
excedent brut de exploatare, rezultat al exploatării, rezultat curent şi rezultat net al exerciţiului.
Soldurile intermediare de gestiune reprezintă, de fapt, etape succesive în formarea rezultatului
final. Construcţia indicatorilor se realizează în cascadă pornind de la cel mai cuprinzător (producţia
exerciţiului + marja comerciala) şi încheind cu cel mai sintetic (rezultatul net al exerciţiului). Fiecare
sold intermediar de gestiune reflectă rezultatul gestiunii financiare la treapta respectivă de acumulare.
Întocmirea tabloului soldurilor intermediare de gestiune are ca scop399:
- aprecierea creşterii bogăţiei, generate de activitatea organizaţiei;
- descrierea repartizării bogăţiei create de organizaţie între: salariaţi şi organismele sociale, stat,
membrii, organizaţie;
- înţelegerea formării rezultatului pe cele trei tipuri de activităţi;
- studiul structurii activităţii economice cu ajutorul unor rate care permit analiza evoluţiei în timp
a acesteia (de exemplu, rata marjei comerciale, rata valorii adăugate, etc.);
- studiul mijloacelor de exploatare, folosind rate precum randamentul forţei de muncă,
randamentul echipamentului industrial etc.;
- analiza rentabilităţii;
- analiza evoluţiei în timp prin calcularea variaţiei procentuale a principalelor solduri intermediare
de gestiune, identificarea cauzelor acestor variaţii şi stabilirea, dacă este cazul, de măsuri
corectoare.
Marja comercială (Mc) este primul sold intermediar de gestiune şi se referă la activitatea
comercială desfăşurată de organizaţie, de distribuţie sau la partea pur comercială a organizaţiilor
producătoare. Pentru organizaţiile cu activităţi economice de distribuţie (comerciale) aceasta este un
indicator esenţial şi devine mai semnificativă ca informaţie în activitatea de analiză şi gestionare cu cât
ea este determinată mai detaliat, respectiv pe produse sau grupe de produse. Este denumită şi marjă
brută şi se exprimă adesea ca procent din cifra de afaceri (volumul vânzărilor).
Producţia exerciţiului (Pe) este un indicator care se aplică în special în cazul organizaţiilor cu
activitatea economică de producţie. Include valoarea bunurilor şi serviciilor „fabricate” de organizaţia
nonprofit pentru a fi vândute, stocate sau utilizate pentru nevoile proprii. Drept urmare, producţia
exerciţiului va cuprinde trei elemente: producţia vândută, producţia stocată (variaţia stocurilor) şi
producţia imobilizată.
Nefiind un sold intermediar de gestiune, ci un post al contului de rezultate, cifra de afaceri
reprezintă un indicator global al vânzărilor, din activitatea de distribuţie şi cea de producţie (obţinut prin
însumarea vânzărilor de mărfuri şi a producţiei vândute).
Valoarea adăugată (Va) exprimă crearea sau creşterea de valoare adusă de organizaţie
bunurilor şi serviciilor provenite de la terţi. Acest sold intermediar de gestiune este o valoare adăugată
brută ce realizează joncţiunea dintre micro şi macroeconomic. Valoarea adăugată permite compararea
organizaţiilor nonprofit pentru a măsura mai bine contribuţia lor în cadrul aceluiaşi sector de activitate.
Organizaţia nonprofit care înregistrează o mărime superioară a valorii adăugate aduce implicit şi o
contribuţie mai importantă.
La nivel microeconomic, valoarea adăugată este un indicator ce permite măsurarea puterii
economice a organizaţiei nonprofit, ce se poate determina prin două procedee:
- ca diferenţă între producţia globală a exerciţiului (obţinută prin raportarea marjei comerciale la
producţia exerciţiului) şi consumurile de bunuri şi servicii furnizate la terţi pentru producţia
respectivă.
- prin adiţionarea diverselor elemente ce compun valoarea adăugată respectiv remuneraţiile
tuturor factorilor de producţie, inclusiv a statului, cât şi autofinanţarea organizaţiei, respectiv,
cheltuielile de personal, cheltuieli financiare, impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, legate
de activitatea economică a organizaţiei, cheltuielile cu amortismentele, impozitul pe profit,
partea de rezultat trecut la rezerve, alte elemente de valoare adăugată.
Marja de acumulare băneasca (Va) prezintă un interes aparte în analiza financiara pentru că :
- realizează legătura între nivelul micro şi macroeconomic.
- reprezintă un criteriu pentru aprecierea aportului specific al organizaţiei la realizarea producţiei
sale. Valoarea adăugată este un indicator mai sintetic decât cifra de afaceri, care evidenţiază
performanţa comercială a organizaţiei, respectiv capacitatea sa de vânzare şi producţie. Valoarea
Olaru G.D.
– Performanţele Întreprinderii
http://oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820062/43.pdf
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adăugată este indicatorul care măsoară aportul specific al organizaţiei la realizarea producţiei
sale.
- măsoară gradul de integrare al organizaţiei, prin raportul valoare adăugată/producţie (CA). Cu
cât rezultatul raportului este mai mare, cu atât mai mult organizaţia este integrată, adică îşi poate
asigura ea însăşi, un număr mare de faze de fabricaţie, mergând de la materiile prime la
elaborarea produselor finite, fără a recurge la serviciile altor organizaţii.
- evidenţiază structura exploatării, prin intermediul ratelor de repartizare a valorii adăugate.
Raportând remunerarea fiecărui participant la valoarea adăugată se poate face o evaluare a
distribuţiei veniturilor globale către partenerii organizaţiei.
- reflectă gradul de utilizare al factorilor de producţie.
Excedentul brut al exploatării (EBE) corespunde rezultatului economic al organizaţiei generat
de operaţiile de exploatare independent de politica financiară, politica de amortizare şi de provizioane
constituite, fapt ce determină să fie considerat ca indicator esenţial în analizele de gestiune şi în
efectuarea analizelor comparative între organizaţii. Rolul excedentului brut al exploatării, poate fi
urmărit sub trei aspecte:
1) – este o măsură a performanţelor economice ale organizaţiei. Un EBE suficient de mare va
permite organizaţiei reînnoirea imobilizărilor sale prin amortizări, acoperirea riscurilor din
provizioanele constituite şi asigurarea finanţării sale care antrenează cheltuieli financiare, iar diferenţa
va fi distribuită statului (impozit pe profit), si/sau conservată prin autofinanţare.
2) – EBE este independent de politica financiară (nu este influenţat de venituri şi cheltuieli), de
politica de investiţii (nu ţine cont de deciziile organizaţiei privind modalităţile de calcul a amortizării),
de politica fiscală şi de elementele excepţionale (nu ia în calcul impozitul pe profit şi rezultatul
excepţional)
3) – EBE reprezintă o resursă financiară fundamentală pentru organizaţie. EBE constituie primul
nivel al analizei privind formarea trezoreriei globale ale organizaţiei, deci punctul de pornire în tabloul
fluxurilor de trezorerie.
Rezultatul exploatării (Re) evaluează rentabilitatea economică a unei organizaţii şi corespunde
activităţii normale şi curente a organizaţiei, inclusiv operaţiunile efectuate în exerciţiile anterioare dar
aferente exerciţiului curent. Nu este luată în calcul activitatea corespunzătoare operaţiilor financiare şi
extraordinare. Acest rezultat este utilizat în compararea performanţelor organizaţiilor nonprofit ce au
politici financiare diferite.
Rezultatul curent (Rc) reprezintă rezultatul tuturor operaţiilor economice curente, obişnuite ale
organizaţiei, fiind determinat atât de rezultatul exploatării curente, cât şi de cel al activităţii financiare,
permiţând şi aprecierea impactul politii financiare a organizaţiei asupra rentabilităţii. Deoarece nu este
influenţat de elemente extraordinare, acest sold permite analiza dinamicii rezultatului curent al
organizaţiei pe mai multe exerciţii financiare.
Rezultatul extraordinar sintetizează rezultatul concretizat în profit sau pierderi a unor operaţii
de gestiune sau capital cu caracter excepţional şi se calculează astfel :
Rezultatul extraordinar = Veniturile extraordinare – Cheltuielile extraordinare
Mărimea rezultatului excepţional constituie o informaţie importantă, în special pentru potenţialii
membrii.
Rezultatul net al exerciţiului (Rn) exprimă, în mărimi absolute, rentabilitatea netă sau pierderile
aferente activităţii economice a organizaţiei nonprofit, după deducerea din veniturile totale a
cheltuielilor totale şi a impozitului pe profit.
• Rezultatul curent (+/−)
• Rezultatul extraordinar (+/−)
− Cheltuieli cu impozitul de profit (ct. 691)
= Rezultatul net al exerciţiului (+/−)
Prezentăm în continuare analiza rentabilităţii unei organizaţii nonprofit, analiză efectuată
doar pentru activitatea economică desfăşurată de aceasta şi doar pentru a conserva veniturile
obţinute din activitatea fără scop patrimonial, ca acestea să nu fie denaturate finanţarea
activităţilor aducătoare de pierderi. Analiza rentabilităţii se realizează prin calcularea a trei rate
specifice acesteia:
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Rata rentabilităţii economice (Rre) reflectă400 raportul dintre un rezultat economic şi
mijloacele economice angajate pentru obţinerea acestuia. Avantajele induse de rata rentabilităţii
economice în câmpul analitic se datorează faptului că ea este independentă de structura financiară,
politica fiscală a statului prin care se impozitează profitul, precum şi de elementele excepţionale.
Literatura de specialitate401 oferă mai multe modalităţi de calcul:
a) Rre 

Re xpl
 100 , unde Rexpl – rezultatul din exploatare, Aexpl – active din exploatare
A exp l

b) Rre 

EBE
 100 , unde EBE – excedentul brut din exploatare, AT – active totale
AT

c) Rre 

Pb
 100 , unde Pb – profitul brut;
AT

Construirea ratei pe baza unui anumit rezultat determină o viziune specifică semnificaţiei
rezultatului:402
- utilizarea rezultatului exploatării va determina o rată independentă atât de politica fiscală şi de
structura capitalurilor (politica de finanţare), cât şi de fluxurile extraordinare;
- dacă rata rentabilităţii economice va fi construită pe baza excedentului brut al exploatării, va fi
independentă şi de politica privind amortizarea capitalului tehnic, pe lângă elementele
menţionate anterior;
- folosirea profitului brut, variantă mai puţin uzitată, este utilă managerilor întreprinderii şi va
determina un nivel mai ridicat al ratei, în măsura în care celelalte două activităţi (financiară şi
extraordinară) aduc profit.
Rata rentabilităţii financiare (Rrf) rata rentabilităţii financiare403, cunoscută în teoria
internaţională sub denumirea de „return on equity”, calculându-se ca raport între rezultatul net al
exerciţiului financiar şi capitalul propriu:

Rrf 

Pn
 100 , unde Pn – profitul net ; Kp – capitalul propriu.
Kp

Această rată constituie un indicator relevant în aprecierea poziţiei organizaţiei nonprofit pe piaţă.
O remunerare în creştere a capitalurilor investite asigură:
- un acces facil la resurse financiare datorită încrederii membrilor actuali de a reinvesti în
organizaţie şi a potenţialilor membri – deţinători de resurse financiare disponibile pentru
plasamente;
- capacitatea de dezvoltare.
Rata rentabilităţii comerciale (Rrc) Calitatea gestiunii unei organizaţii nonprofit este validată
prin aprecierea produselor sale pe piaţă, situaţie evidenţiată prin cifra de afaceri. Raportul dintre
rezultatul obţinut şi cifra de afaceri reprezintă rata rentabilităţii comerciale.
Pn
 100 . Unde Pn – profitul net; CA – cifra de afaceri.
CA
Considerăm ca şi alţi autori404 că utilitatea situaţiile financiare anuale derivă din faptul că:
- reprezintă un mijloc de conducere şi analiză, putând fi considerate „oglinda organizaţiei”,
Rrc 

Pierre F., - Valorisation d’entreprise et theorie financiere, Edition d’Organisation, Paris, 2004, pag. 25
Ramage P., - Analyse et diagnostic financier, Edition d’Organisation, Paris, 2004, pag. 102-109
402
Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N., - Analiză economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2004, pag. 278
403
Pierre F., - Valorisation d’entreprise et theorie financiere,Edition d’Organisation, Paris, 2004, pag. 32
404
Matiş D., Pântea I.P., Partenie D., - Contabilitatea financiară, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007, p. 702
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- reprezintă un mijloc principal de informare a beneficiarilor serviciilor organizaţiei, partenerilor
acţiunilor acesteia, statului prin organele sale de raportare, analiză şi control, precum şi a
publicului larg, interesaţi de activitatea organizaţiei respective,
- constituie baza de calcul pentru determinarea indicatorilor macroeconomici şi sectoriali,
precum şi a elaborării prognozelor, prin datele sintetice pe care le furnizează privind patrimoniul
şi rezultatele acţiunilor desfăşurate de organizaţiile nonprofit.
4.2.2.3 Asemănări şi deosebiri privind contabilitatea financiară a persoanelor juridice fără
scop patrimonial
Analizând contabilitatea financiară în partidă simplă şi în partidă dublă la persoanele
juridice fără scop patrimonial au rezultat atât asemănări cât şi deosebiri.
A. Asemănări:

orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un
înscris care stă la baza înregistrării în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document
justificativ;

înregistrarea operaţiunilor se face numai pe bază de documente justificative,
document cu document, în ordinea cronologică a datei de întocmire sau de intrare în unitate şi
sistematic, în conturile sintetice şi analitice la care se referă;

înregistrările în contabilitate se fac manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu
condiţia respectării conţinutului de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a registrelor
contabile şi formularelor comune pe economie pentru activitatea financiar-contabilă ;

controlul preventiv al operaţiunilor patrimoniale înregistrate în contabilitate se face
de către persoana care conduce contabilitatea şi de către cenzori, care exercită controlul financiar
contabil legal, precum şi de către organele de control financiar şi fiscal ale statului;

documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează
răspunderea persoanei care le-a întocmit, vizat şi aprobat ori le-a înregistrat în contabilitate,
după caz;

prelucrarea, gruparea şi sistematizarea datelor informatice a operaţiunilor cu
natura omogenă se realizează pe documente cumulative ce evidenţiază veniturile, cheltuielile,
şi achiziţiile, fondurile etc.;

înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile sau imobile se face la valoarea de
achiziţie, de producţie sau la preţul pieţii, după caz, iar creanţele şi datoriile se înregistrează în
contabilitate la valoarea lor nominală;

evaluarea elementelor patrimoniale se face pe baza inventarierii anuale sau ori de
câte ori este nevoie (obligatoriu la schimbarea administratorului), iar reflectarea acestora în
contabilitate se face potrivit normelor stabilite de instituţiile în drept (MFP, INS, MMPSF
etc.);

înregistrarea operaţiunilor se face operativ, adică fără întârzieri faţă de data
efectuării lor, citeţ, fără ştersături şi adăugiri şi obligatoriu în limba română şi în moneda
naţională.
B. Deosebiri:

în contabilitatea în partidă simplă nu se urmăreşte ca înregistrarea unei operaţiuni
să se facă concomitent în două conturi, în primul pe debit şi în al doilea pe credit sau invers, în
funcţie de corespondenţa conturilor şi natura lor - de activ sau de pasiv - şi să se respecte
obligatoriu corespondenţa conturilor indicată de normele de funcţionare a acestora elaborate de
Ministerul Finanţelor Publice, cum se face în contabilitatea în partidă dublă;

în contabilitatea în partidă simplă o operaţiune se înregistrează numai într-un
singur cont, pe intrări sau pe ieşiri, stabilindu-se rulajul şi soldul periodic şi obligatoriu la
sfârşitul lunii, în timp ce în contabilitatea în partidă dublă operaţiunile ce se înregistrează într-un
cont ca intrări sau ca ieşiri se pot totaliza oricând pe rulajul debitor sau creditor şi se poate stabili
soldul la data respectivă;
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în contabilitatea în partidă simplă nu este obligatorie întocmirea unei balanţe de
verificare a operaţiunilor cu 8 coloane (4 serii de egalităţi), care să confirme egalitatea sumei
soldurilor şi a rulajelor debitoare şi creditoare, în timp ce în contabilitatea dublă este obligatorie
întocmirea ei, aceasta fiind documentul de bază pentru întocmirea bilanţului contabil semestrial
(pentru activitatea economică impozabilă) sau anual, (pentru toate activităţile) obligatoriu de
prezentat organelor fiscale;

în contabilitatea în partidă simplă nu se fac articole contabile de stabilire a
corelaţiei dintre conturile care reflectă o operaţiune, iar în contabilitatea în partidă dublă
articolul contabil este instrumentul de bază pentru întocmirea notelor contabile şi a registruluijurnal;

în contabilitatea în partidă simplă nu se întocmesc note contabile şi nu se întocmeşte
bilanţ contabil, ca în contabilitatea în partidă dublă;

în contabilitatea în partidă simplă rezultatul exerciţiului este evidenţiat sub forma
deficitului sau excedentului iar în contabilitatea în partidă dublă rezultatul exerciţiului este
evidenţiat cu ajutorul conturilor din clasa 1–a, grupa 12 pe analiticele corespunzătoare activităţii
desfăşurate;

în contabilitatea în partidă simplă la nivelul unităţilor de cult (parohii,
protopopiate) nu putem întâlni subvenţii din fondurile publice (conform prevederilor legale
privind organizaţiile şi fundaţiile)405, iar în contabilitatea în partidă dublă asemenea cazuri se
întâlnesc utilizându-se contul de subvenţii (ONP- uri acreditate de către guvern);

în contabilitatea în partidă simplă conducătorul unităţii patrimoniale este parohul,
protopopul, administratorul asociaţiei de proprietari care dispune de resursele financiare
existente şi le utilizează conform pregătirii manageriale a acestora, iar în contabilitatea în partidă
dublă administratorul este reprezentat de către preşedintele organizaţiei, chiriarhul
locului sau înlocuitorul acestuia sau altă persoana desemnată de către membrii fondatori,
utilizarea resurselor deţinute având la bază controlul preventiv exercitat de o altă persoană
special desemnată.

persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă nu depun situaţii financiare
centralizatoare la instituţiile în drept, iar cele care conduc contabilitatea în partidă dublă au
obligaţia depunerii acestora pe secvenţele activităţilor organizate şi desfăşurate (activităţi fără
scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială şi activităţi economice).
4.2.2.4 Aspecte comune rezultate din comparaţia planurilor de conturi contabile existente în
economia românească
În special după aderarea României la Comunitatea Europeană (1 ianuarie 2007), România a
trebuit să facă eforturi deosebite pe linia armonizării activităţii financiar contabile cu standardele de
contabilitate practicate de către statele membre ale comunităţii, periodic temeiurile legala anterior
elaborate acestei dăţi au trebuit să fie actualizate, modificate, completate astfel încât să răspundă
exigenţelor impuse de noul statut al României. Astfel s-au revăzut planurile de conturi ale agenţilor
economici, ale persoanelor juridice fără scop patrimonial, ale instituţiilor publice care utilizează
resurse publice (interne şi externe), reuşindu-se astfel ca acestea să aibă o comparabilitate, o
convergenţă, o presupunere la o utilizare unitară şi să răspundă exigenţelor pentru care acestea
sunt utilizate.
De asemenea am apreciat că în demersul ştiinţific pe care l-am iniţiat, o trecere în revistă a
considerentelor legale şi teoretice cu privire la organizaţiile nonprofit se impunea cu precădere.
În continuare am dori să facem o comparaţie a planurilor de conturi contabile existente în
economia românească, aliniate la standardele europene şi armonizate între ele, la 1 septembrie
2011, dată la care planurile de conturi privind planul general de conturi al întreprinderilor 406, planul de

Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (actualizata), cu privire la asociaţii şi fundaţii (actualizată până la data de 01
septembrie 2011), Emitent: Guvernul, Textul iniţial a fost publicat în M.O. nr. 39 din 31 ianuarie 2000
406
Ordin nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 (actualizat cu OMFP 2869/2010) pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 766 din 10 noiembrie 2009,
Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2010
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conturi al persoanelor juridice fără scop patrimonial407 şi planul de conturi general pentru instituţii
publice408 au înregistrat o stabilitate rezultată din derularea activităţii practice şi de la această dată
apreciem că aşa cum există un cod fiscal, un cod penal, civil, comercial, etc., putem să afirmăm că
şi din punct de vedere al conturilor contabile există un „cod al planurilor contabile” româneşti.
Din compararea celor trei planuri de conturi amintite anterior reies, ca şi trăsături
comune, următoarele:
 Toate cele trei planuri de conturi sunt armonizate cu Directivele a 4-a şi a 7-a privind reglementările
contabile a Comunităţii Economice Europene, şi putem astfel afirma că acestea pot fi opozabile
fiecărei ţări din grupul celor 28 de ţări membre ale CEE, cercetătorii şi specialiştii români din
domeniul financiar contabil cu obligativitatea cunoaşterii limbilor naţionale ale fiecărei ţări, putând
oricând să-şi desfăşoare activitatea în acest domeniu,
 Dezvoltarea cooperării organismelor uniunii economice europene cu organizaţiile civile din
România după intrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a ţării noastre a impus şi trecerea la
unificarea limbajului contabil paralel cu cel fiscal,
 Conturile sintetice din planurile de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de
necesităţile impuse, de anumite reglementări punctuale specifice, sau potrivit necesităţilor proprii
ale fiecărei entităţi,
 Funcţiunile conturilor, aşa cum sunt stabilite de către teoria contabilităţii, indiferent de domeniul de
aplicare pot avea funcţiune contabilă de activ, de pasiv, sau sunt bifuncţionale,
 Toate conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi
cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura
datoriilor, capitalurilor şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare,
 Organizarea contabilităţii de gestiune, respectiv utilizarea conturilor din clasa 9 intitulate conturi de
gestiune nu este obligatorie, fiecare unitate patrimonială, în funcţie de necesităţile proprii, de
informare, de organizare şi funcţionare a sistemului informaţional financiar contabil, de suporţii
purtători de informaţii prevăzuţi în temeiurile legale care reglementează cele 3 planuri de conturi,
precum şi strategia curentă sau de viitor reprezintă apanajul exclusiv al conducerilor unităţilor
patrimoniale în cauză,
 În condiţiile în care există un sistem informaţional fidel activităţii desfăşurate în unităţile
patrimoniale, dublat de o prelucrare informatizată a informaţiei, acestea au latitudinea să îşi dezvolte
în analitic conturile din clasa 6 „conturi de cheltuieli”, grupele corespunzătoare, astfel încât deficitul
de informaţii cu privire la costul efectiv al bunurilor, serviciilor şi lucrărilor executate, rezultat din
neorganizarea şi neconducerea contabilităţii interne de gestiune să fi completat, suplinit de această
hotărâre.
 Conturile speciale, respectiv conturile în afara bilanţului, sunt conturi care se debitează şi se
creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii: la scadenţă
sau la data realizării acesteia.
 În funcţie de forma juridică a unităţii patrimoniale, acelaşi cont contabil poate să îmbrace informaţia
de (de exemplu contul 101 poate să ofere informaţii cum ar fi:), capital, capital social, patrimoniul
regiei sau fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului român.
 Prin temeiul legal invocat, bugetul consolidat al statului pune la dispoziţia ONP urilor
subvenţionarea unor activităţi, aşa cum de altfel procedează şi cu societăţile comerciale la care statul
este acţionar majoritar sau integral, de exemplu contul 7414 intitulat „Venituri din subvenţii pentru
plata personalului” are aceeaşi simbolizare, demonstrând încă o dată că în cele 3 planuri de conturi
operaţiunile economice şi financiare, similare indiferent de statutul juridic al unităţilor patrimoniale
sunt simbolizate cu aceleaşi simboluri.
Consecinţa armonizării planurilor de conturi în legislaţia financiar contabilă românească,
pe lângă tratarea într-un aspect unitar al prezentării conţinutului situaţiilor financiare în funcţie de
specificul fiecărei activităţi, vine să scoată în evidenţă şi particularităţile fiecărei tip de activitate
Ordin nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 - privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial, Emitent: Ministerul Economiei ş Finanţelor, publicat în: M.O. nr. 846 din 10 decembrie 2007, data intrării în
vigoare : 1 ianuarie 2008
408
Ordin nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (actualizat) - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a
acestuia, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, publicat în: M.O. nr. 1186 din 29 decembrie 2005, Data intrării în vigoare :
29 decembrie 2005, Forma actualizată valabilă la data de: 18 septembrie 2011
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contabilizată. Astfel, în cadrul contabilităţii financiare a organizaţiilor nonprofit, fiecare cont
contabil desfăşurat pe conturi sintetice şi analitice potrivit necesităţilor şi specificului activităţii, trebuie
organizat şi pe cele trei tipuri de activităţi pe care organizaţia le desfăşoară de-a lungul
exerciţiului financiar, acestea presupunându-se una pe cealaltă, fără ca acestea să se excludă şi
participând la scopul comun al activităţii generale ale organizaţiei - şi anume: activitatea fără scop
patrimonial, activitatea cu destinaţie specială şi activitatea economică, aceste activităţi fiind proprii
ONP-urilor.
Astfel, în cazul ONP – urilor, contul rezerve din reevaluare 105 poate fi dezvoltat în conturi
sintetice de gradul 2 conform clasificaţiei activelor corporale pentru terenuri, amenajări de terenuri,
construcţii, echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, mijloace de
transport, animale şi plantaţii, mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi
alte active corporale şi în analitice de gradul 1 pe cele trei activităţi, respectiv fără scop patrimonial, cu
destinaţie specială şi economică.
4.2.2.5 Organizarea contabilităţii de gestiune la persoanele juridice fără scop patrimonial
4.2.2.5.1 Conceptul de cost – tipologia costurilor
Calculaţia costurilor, reprezentând o consecinţă a activităţii financiar - contabile a unei
organizaţii nonprofit, am considerat oportună să o tratăm în explicitarea ei, dată fiind importanţa
calculaţiei costurilor cât şi evidenţierea cu precădere a elementelor teoretice legate de organizarea şi
conducerea contabilităţii acesteia – contabilitate financiară şi de gestiune – întregind astfel informaţia
contabilă şi cea privind calculaţia costurilor.
În vederea ilustrării cât mai precise a noţiunii de calculaţie s-au prezentat şi noţiunile
privind costul, ca reprezentând indicatorul cel mai sintetic de caracterizare a unei activităţi,
precum şi metodele concrete de calculaţie propuse pentru un produs al serviciului religios şi
anume fabricarea lumânărilor – subiect tratat practic în capitolul 5 al prezentei teze.
Calculaţia costurilor reprezintă operaţia de determinare a costurilor produselor şi serviciilor în
vederea stabilirii preţului de vânzare, a tarifului, etc. şi controlul corectitudinii în fixarea acestuia.
În limbaj curent costul reprezintă expresia valorică a consumului, respectiv a părţii ce trebuie
suportată pentru a beneficia de un bun sau serviciu, preţul ce trebuie plătit pentru cumpărarea unei
mărfi, iar în sens economic, costul este expresia în bani a eforturilor unităţii patrimoniale pentru
producerea şi desfacerea de bunuri şi servicii.
De la aceste două sensuri literatura de specialitate abordează, în funcţie de domeniul studiat,
tipologia de cost care în sinteză poate fi:
- dacă se abordează din punct de vedere al totalităţii valorilor destinate consumului de bunuri şi
servicii necesare existenţei, apare noţiunea de cost al vieţii, iar evoluţia acestuia este reflectată de
indicele care exprimă modificarea medie a preţurilor bunurilor materiale şi a tarifelor serviciilor
destinate consumului populaţiei.
- dacă se vorbeşte despre expresia bănească a consumurilor efectiv suportate de unitatea
patrimonială, aşa cum apar ele în contabilitatea acesteia, apare noţiunea de cost contabil.
- dacă ţinem cont de valoarea (costul) bunurilor alternative sacrificate pentru a alege un bun
anume spre a fi produs sau consumat, apare noţiunea de cost de oportunitate. Acesta reprezintă costul
alegerii unei activităţi în termenii celei mai bune alternative sacrificate şi care dă cea mai mare
satisfacţie, plăcere de a trăi, productivitate, randament, remuneraţie, profit etc.. Costul de oportunitate se
exprimă prin câştigul (beneficiul, satisfacţia) la care se renunţă atunci când o resursă economică nu este
utilizată în cea mai avantajoasă activitate alternativă.
- dacă avem în vedere o activitate analizată în integralitatea ei, exprimată prin totalitatea
consumurilor de factori de producţie, pe care unitatea patrimonială le efectuează pentru producerea şi
vânzarea de bunuri economice (materiale sau prestări de servicii), apare noţiunea de cost de producţie.
Costul de producţie poate să reprezinte totodată acea parte a preţului de vânzare, pe unitatea
patrimonială care şi-o recuperează, spre a-şi acoperi consumurile efectuate cu producerea bunurilor
economice. Costul de producţie reprezintă şi un indicator economic prin care se măsoară efortul privind
consumul de materii prime, materiale, combustibil, energie, consumul de capital imobilizări
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(amortizarea), plata salariilor, dobânzilor, a penalităţilor, chiriilor, impozitelor şi taxelor, a contribuţiei
pentru asigurări sociale, a ajutorului de şomaj, etc.
Pornindu-se de la definiţia costului de producţie, care reprezintă indicatorul cel mai sintetic de
caracterizare a unei unităţi patrimoniale, respectiv a modului cum costurile reacţionează la un anumit
volum de producţie sau servicii se poate aborda noţiunea de cost fix şi cost variabil.
Astfel costul fix este reprezentat de acele consumuri ale unităţii patrimoniale, care pe termen
scurt sunt relativ independente de volumul producţiei obţinute, în categoria acestora putem aminti:
amortizarea imobilizărilor, salariile personalului administrativ, dobânzile, etc. Costul fix pe termen scurt
nu are o variaţie la cantitatea de produse, însă pe termen lung, devine dependent de producţie,
modificându-se datorită investiţiilor făcute.
Costul variabil este reprezentat de acele consumuri ale unităţii patrimoniale care se modifică în
funcţie de volumul producţiei. Acesta vizează cheltuielile cu materiile prime, salariile directe,
contribuţiile aferente salariilor directe etc.
În funcţie de modul de repartizare a costurilor asupra bunurilor şi serviciilor realizate de către
unitatea patrimonială, se poate vorbi de noţiunea de cost direct, sau indirect.
Costurile directe se individualizează pe produs, pe grupe de produse sau servicii şi se includ
direct în costul produsului (de ex., materii prime directe, salarii directe).
Costurile indirecte sunt comune mai multor produse, grupe de produse sau servicii şi se
repartizează asupra costului produsului-serviciului pe baza unor criterii de repartizare (de ex., costurile
comune ale secţiilor, costurile generale ale unităţii, salariile directe, etc.).
Dacă avem în vedere componenta de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale comunale şi
a faptului că prin aceasta se doreşte diversificarea serviciilor publice, putem aminti şi noţiunea de
costuri previzionate, care alături de veniturile previzionate, pot crea o bază de fundamentare a deciziilor
imediate, sau de perspectivă a acestora, astfel încât efectele economice obţinute de pe urma serviciilor
publice să conducă la o creştere a veniturilor proprii în detrimentul împrumuturilor.
În activitatea decizională, pentru a-şi fundamenta opiniile, managerii unei ONP vor să ştie cât
costă un anumit produs, utilaj, serviciu sau proces de producţie din cadrul activităţilor economice
desfăşurate. În cadrul contabilităţii – ca ştiinţă - acestea fiind denumite „obiect de evidenţă şi calculaţie
a costurilor” sau „obiect de cost” şi poate fi orice element pentru care se doreşte o cuantificare a
costurilor acestuia.
Studiind literatura ştiinţifică în domeniu, observăm definiţii ale costului date de unii autori
ca reprezentând parte a utilităţilor (mărfuri, bunuri) care compensează consumul de mijloace de
producţie şi forţă de muncă, în condiţiile tehnice, organizatorice şi de gestiune, în scopul obţinerii şi
vânzării produselor, lucrărilor sau serviciilor cerute pe piaţă409, sau ca „un sacrificiu sau o renunţare la o
resursă în vederea atingerii unui obiectiv specific”410. Astfel, contabilitatea de gestiune grupează
costurile de producţie după următoarele criterii:
- în funcţie de stadiile de fabricare şi comercializare;
- în funcţie de momentul când se realizează calculaţia costurilor;
- în funcţie de conţinutul lor.
Având în vedere stadiile de fabricare şi comercializare, pot fi distinse mai multe tipuri de
costuri:

costul aprovizionării – reprezentat de totalitatea cheltuielilor făcute pentru procurarea şi
stocarea bunurilor economice. Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de
import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care organizaţia nonprofit ce desfăşoară activităţi economice
le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot
fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. Reducerile comerciale, rabaturile şi alte elemente
similare nu se includ în costul de achiziţie411.

costul producţiei – reprezentat de totalitatea cheltuielilor de transformare şi prelucrare a
materiilor prime şi materialelor în produse finite, conform procesului tehnologic. Costul de producţie
Epuran, M., Băbăiţă, V., Grosu, C. - Contabilitate şi control de gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 23
Horngren, C., Datar, S., Foster, G. - Contabilitatea costurilor, o abordare managerială, ediţia a XI - a, Editura ARC,
Chişinău, 2006, p. 32
411
O.M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea
contabilităţii de gestiune, publicat în MO. nr. 23/12.01.2004, pct.2.2
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sau de prelucrare al stocurilor, cuprinde cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale
directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manopera directă şi alte cheltuieli directe de
producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de
fabricaţia acestora412.
O.M.F.P nr. 3055/2009 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene – atrage atenţia asupra elementelor de cheltuieli care nu intră în costul stocurilor ci sunt
recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit. Astfel de cheltuieli413 sunt date de:
- pierderile de materiale, manoperă sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele
normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;
- cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul
de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. Cheltuielile de depozitare se includ în costul
de producţie atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile în locul şi în starea în care se găsesc;
- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma
şi locul final;
- costurile de desfacere;
- regia fixă nealocată costului, care se recunoaşte drept cheltuială în perioada în care a apărut.
Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacităţii normale de producţie (activitatea
desfăşurată).
Precizăm faptul că regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care
rămân relativ constante, indiferent de volumul producţiei, cum sunt: amortizarea, întreţinerea secţiilor şi
utilajelor, precum şi costurile cu conducerea şi administrarea secţiilor.

costul distribuţiei - reprezentat de totalitatea cheltuielilor efectuate pentru vânzarea
bunurilor economice (depozitare, manipulare, transport, ambalare, publicitate, marketing, etc.);

costul administraţiei - reprezentat de suma cheltuielilor serviciilor funcţional, cercetare,
informatică, secretariat, management general, etc.
În funcţie de momentul când se face calculaţia costurilor se disting următoarele categorii
de costuri:

costuri reale reprezentate de costurile efective, stabilite pe baza datelor din contabilitatea
de gestiune după derularea faptelor, proceselor, activităţilor, produselor la care se refera;

costuri prestabilite (antecalculate) determinate înaintea realizării proceselor, faptelor,
activităţilor sau produselor, pe baza de calcule estimative, exprimând mărimea cheltuielilor care s-ar
efectua pentru a realiza un anumit volum de producţie. Când sunt fundamentate pe baza unor studii
tehnice şi economice se numesc costuri standard (costuri normate).
În funcţie de conţinutul lor costurile pot fi clasificate după mai multe criterii:
1. După dependenţa lor faţă de variaţia nivelului de activitate se disting:

costurile fixe (de structură sau de capacitate) reprezentate de acele costuri al căror nivel
rămâne relativ constant, nemodificându-se la o variaţie a nivelului activităţii sau producţiei. Costul fix
rămâne neschimbat ca total pe o perioadă de timp dată, indiferent dacă nivelul corespunzător al
activităţii sau al volumului total al producţiei înregistrează evoluţii ample414.

costurile variabile (operaţionale) reprezentate de acele costuri ce se modifică într-o
anumită proporţie şi în acelaşi sens cu modificarea volumului producţiei. Costul variabil evoluează ca
total, proporţional cu evoluţia nivelului corespunzător al activităţii sau al volumului total al
producţiei415.
Apreciem astfel clasificarea costurilor în funcţie fie de variaţia nivelului de activitate ca
reprezentând un interes aparte pentru conducerea organizaţiilor nonprofit datorită faptului, că
atât costurile variabile cât şi cele fixe sunt strâns legate de obiectivele organizaţiei pe termen scurt
mediu şi lung. Astfel, pe baza informaţiilor referitoare la cheltuielile variabile, managementul
organizaţiei nonprofit poate stabili deciziile optime pe termen scurt. În ceea ce privesc cheltuielile
412
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fixe (de structură), care în general nu se modifică odată cu modificarea volumului producţiei, ceea
ce impune o atenţie în adoptarea pe viitor a deciziilor, pe termen lung (ex. realizarea de investiţii
care duc la modernizarea sau redimensionarea capacităţilor de producţie). Astfel, dacă prin
desfăşurarea activităţii economice, capacitatea de producţie a organizaţiei în cauză suferă
modificări (investiţii / dezmembrări de linii tehnologice), toate determină la rândul lor modificări
ale nivelului costurilor fixe, acestea majorându-se odată cu mărirea capacitaţii de producţie sau
diminuându-se în caz contrar.
Suntem de părere că pentru managerii organizaţiilor nonprofit care desfăşoară activităţi
economice este importantă cunoaşterea comportamentului costurilor fixe permiţându-le astfel luarea
unor decizii cu privire la mobilizarea sau nu a unor noi rezerve interne sau la realizarea unor investiţii
noi. Având în vedere că obiectivul oricărei activităţi economice desfăşurate de organizaţie este
competitivitatea produselor realizate, trebuie ţinut seama de faptul că, o cale de reducere a costurilor
fixe pe unitatea de produs este cea de a folosi integral capacitatea de producţie. În cazul neutilizării
integrale a capacitaţii de producţie apar costurile neproductive (CFn) care se determină conform relaţiei:
CFn= (1 

X
)CF
m

unde:
X – volumul fizic de producţie realizat
m – volumul maxim de producţie ce se poate obţine cu nivelul cheltuielilor fixe existente
CF – costurile fixe aferente capacităţii de producţie utilizate integral
Referitor la costurile variabile – costuri care se modifică într-o anumită proporţie şi în acelaşi
sens cu volumul fizic al producţiei – acestea pot fi la rândul lor de mai multe categorii:

costuri proporţionale - care în totalitatea lor se modifică în acelaşi sens şi în aceeaşi
proporţie cu volumul producţiei şi care pe unitatea de produs rămân constante, având un efect nul
asupra rezultatelor.

costuri progresive - al căror ritm de creştere este superior ritmului de creştere al volumului
producţiei şi care atât în totalitatea lor cat şi pe unitatea de produs cresc într-o proporţie mai mare şi mai
repede decât volumul fizic al producţiei, având un efect negativ asupra rezultatelor.

costuri degresive - care în totalitatea lor cresc într-o proporţie mai mică decât volumul fizic
al producţiei iar pe unitatea de produs scad, având un efect pozitiv asupra rezultatelor.

costuri flexibile - care au o evoluţie neregulată în raport cu modificarea volumului fizic al
producţiei, iar asupra acestor costuri trebuie avută o atenţie sporită pentru a le atenua efectele negative
asupra rezultatelor.
Amintim faptul că apariţia şi majorarea valorii acestor costuri sunt determinate de o mulţime de
fenomene cum ar fi:

în cazul costurilor variabile proporţionale: creşterea preţurilor de achiziţie al materialelor,
creşterea tarifelor de salarizare, creşterea tarifelor de transport;

în cazul costurilor variabile progresive: suprasolicitarea capacităţii de producţie (ceea ce
determina tensiune în organizare, scăderea randamentului, apariţia rebuturilor, creşterea cheltuielilor de
întreţinere şi funcţionare a utilajelor), încadrarea muncitorilor necalificaţi, creşterea tarifelor de
salarizare fără o creştere în compensare a productivităţii muncii, etc.
Apreciem că managerii organizaţiilor nonprofit trebuie să cunoască toate aceste fenomene
care determină creşterea valorii costurilor variabile şi să ia toate acele măsuri necesare pentru
diminuarea pe cât este posibil a acestora. Apreciem de asemenea că aceşti coordonatori de sistem
trebuie să definească factorul de cauzalitate a variaţiei nivelului cheltuielilor ce urmează a fi
incorporate în costuri, pentru că „de fapt, costurile pot fi variabile în funcţie de producţie (număr de
articole produse), dar, de asemenea, în funcţie de productivitate, rata de rotaţie a stocurilor, etc. Pe de
altă parte, un cost nu poate fi fix sau variabil în „sine”, acesta depinde de orizontul temporal la care se
raportează. Se poate spune în general că toate costurile (cu excepţia celor privind materia primă) sunt
fixe pe termen scurt şi variabile pe termen lung”416.
416
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2. După modul de identificare a consumurilor de resurse pe obiecte de calculaţie, costurile
sunt directe sau indirecte. De regulă, un sistem de evidenţă şi calculaţie a costurilor prelucrează
informaţiile legate de acestea în două etape şi anume:
- acumularea costurilor care constă în colectarea datelor referitoare la costuri într-un mod organizat prin
intermediul unui sistem contabil;
- imputarea (afectarea) costurilor care se referă atât la atribuirea directă a costurilor acumulate care au o
legătură directă cu un obiect de cost cât şi la repartizarea, în baza unei cote, a costurilor acumulate care
au o legătură indirectă cu un obiect de cost.

costurile directe - sunt constituite din cheltuielile pentru care echivalentul valoric al
consumurilor de resurse poate fi ataşat şi afectat fără ambiguitate obiectului de cost (produs, serviciu,
activitate)417. Ele sunt legate de obiectul de cost în cauză şi pot fi atribuite acestuia într-un mod fezabil
din punct de vedere economic (eficient).

costurile indirecte - cuprind cheltuielile pentru care echivalentul valoric al consumurilor de
resurse nu se regăseşte în costul produsului decât după calcule de repartizare şi imputare418. Ele sunt de
asemenea legate de obiectul de cost în cauză, dar nu pot fi direct atribuite acestuia intr-un mod fezabil
din punct de vedere economic (eficient).
Clasificarea unui cost în direct sau indirect este influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi:
a)
importanţa relativă a costului în cauză - astfel, cu cât este mai semnificativă expresia
monetară a unui cost, cu atât este mai mare probabilitatea ca acest cost să poată fi direct atribuit unui
anumit obiect de cost într-un mod fezabil din punct de vedere economic.
b)
tehnologiile de colectare a informaţiilor disponibile - datorită perfecţionării continue a
tehnologiilor de colectare a informaţiilor, din ce în ce mai multe tipuri de costuri pot fi clasificate drept
costuri directe.
c)
designul operaţiunilor de producţie – astfel, clasificarea unui cost drept cost direct este
mai facilă dacă spaţiul de producţie al entităţii este utilizat exclusiv pentru obiectul de cost specific, cum
ar fi un produs anume sau un client în parte.
Atunci când, în clasificarea costurilor se ţine cont, concomitent, atât de dependenţa faţă de
variaţia nivelului de activitate cât şi de modul de identificare al consumurilor de resurse, costurile
pot fi:

costuri variabile directe cuprinzând acele cheltuieli care depind de variaţia nivelului de
activitate şi care se regăsesc fără ambiguitate în costul „produsului, lucrării, serviciului” (cheltuieli cu
materiile prime, manopera directă);

costuri variabile indirecte cuprinzând acele cheltuieli care sunt sensibile şi se modifică la o
variaţie a volumului de activitate fără însă a putea fi afectate direct costului unui anumit produs, fiind
comune mai multor produse sau activităţi (cheltuieli cu întreţinerea curentă a utilajelor productive);

costuri fixe directe cuprind acele cheltuieli care pot fi afectate direct în costul unui produs,
dar care sunt independente de volumul de activitate (cheltuieli cu amortizarea unui utilaj specializat care
deserveşte un singur produs sau activitate);

costuri fixe indirecte cuprind acele cheltuieli care nu se modifică în funcţie de volumul de
activitate, şi formează o masă comună de cheltuieli ce pot fi izolate pentru o analiză sau soluţionare mai
riguroasă (cheltuieli de administrare şi conducere a sectoarelor productive).
3. După sfera de cuprindere a cheltuielilor incorporabile în costul produsului pot fi
evidenţiate două categorii de costuri şi anume:

costuri complete care cuprind totalitatea cheltuielilor incorporabile în costul unui produs,
delimitate în costuri directe şi costuri indirecte. Astfel, costul care cuprinde volumul cheltuielilor
variabile corespunzătoare nivelului real al activităţii precum şi cota-parte a cheltuielilor de structură
aferente nivelului de activitate respectiv, devine costul imputării raţionale.
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costuri parţiale care cuprind doar costurile variabile (cele fixe fiind considerate costuri ale
perioadei) sau costurile directe (costurile indirecte fiind afectate direct asupra rezultatului, nefiind
incluse în costul produsului).
Apreciem că utilitatea costurilor, ca şi criteriu de delimitare a lor, trebuie luată în
considerare, ea fiind strâns legată, de atingerea obiectivelor urmărite de organizaţia nonprofit prin
activitatea economică desfăşurată, în urma folosirii costurilor pentru luarea anumitor decizii de către
manageri. În funcţie de aceasta, costurile pot fi pertinente sau nepertinente.
Contabilitatea de gestiune, ca instrument al controlului de gestiune, se constituie într-un sistem
informaţional. Prelucrarea informaţiilor cuprinse în acest sistem, pentru a fi eficientă, trebuie să
corespundă obiectivelor şi nevoilor formulate de utilizatorii lor. Sistemul informaţional al costurilor va
oferi astfel decidenţilor „costul cel mai bun", cel mai adecvat problemelor de gestiune ce trebuie
soluţionate.
Pentru a dovedi utilitatea unui cost trebuie sa se răspundă la întrebarea „De ce trebuie calculat
costul respectiv?”. în situaţia în care un manager trebuie să ia o decizie de gestiune el trebuie să aleagă
doar acel cost care să-i permită obţinerea celei mai bune soluţii. Costul astfel adoptat poate fi asociat
unui context decizional devenind un cost pertinent (acel cost este util pentru o anumita decizie).
Costurile pertinente se referă la costurile viitoare asupra cărora se poate acţiona şi care pot fi folosite în
luarea deciziilor.
Cel mai bun cost pentru o organizaţie nonprofit nu este neapărat cel mai scăzut, ci acela care
survine în locul şi momentul oportun şi care oferă managerului ca utilizator precizia dorită de acesta. Se
apreciază ca utilitatea unui anumit cost este diferită de la o organizaţie nonprofit la alta. Astfel un cost
are o anumita utilitate pentru o organizaţie iar în cazul alteia nu prezintă aceeaşi utilitate. Pertinenţa
costurilor este deci subiectivă, de la o entitate la alta, depinzând foarte mult de problemele pe care şi le
pune conducerea fiecăreia dintre acestea. Unii autori, cu care suntem pe deplin de acord, apreciază că
„este mai bine să se determine un cost aproximativ la momentul oportun decât un cost riguros, exact,
dar tardiv”419. "
Apreciem astfel că utilizarea de către manageri a informaţiilor financiare şi contabile
referitoare la costuri, în funcţie şi de tipurile de costuri, poate determina poziţionarea pe piaţă a
organizaţiei nonprofit respective pentru activitatea economică desfăşurată, putând conduce la
asumarea unor decizii spre rentabilizare şi anume:

costul unitar al unui produs, lucrare, serviciu poate fi utilizat pentru luarea de decizii
privind fixarea preţului de vânzare, planificarea producţiei şi controlul costurilor; pentru luarea de
decizii privind achiziţionarea, fabricarea sau abandonarea unui produs; pentru luarea de decizii legate de
gestionarea portofoliului de produse (substituirea, redesignul, etc.);

costul funcţionării unei secţii, departament, uzine poate fi utilizat pentru luarea de decizii
privind structura organizatorică, îmbunătăţirea procesului de producţie şi controlul activităţii;

cheltuielile salariale aferente unui lot de produse sau unei perioade pot fi utilizate pentru
luarea de decizii privind planificarea producţiei şi adoptarea anumitor politici salariale;

comportamentul costurilor în funcţie de nivelul activităţii poate fi utilizat pentru estimarea
profitului, controlul costurilor precum şi pentru luarea de decizii privind căile de creştere a performantei
întreprinderii;

analiza costului poate fi utilizată pentru luarea de decizii privind reducerea costurilor;
luarea de decizii legate de gestionarea produselor şi a clienţilor; luarea de decizii privind căile de
creştere a performantelor entităţii economice; evaluarea efectelor măsurilor luate de către manager
asupra costurilor, etc..
4.2.2.5.2 Calculaţia costurilor – obiectiv principal al contabilităţii de gestiune
Vom face referire, în cele ce urmează, la o scurtă trecere în revistă a problematicii referitoare la
costuri şi calculaţia lor. Înainte de a stabili principiile de bază ale calculaţiei costurilor, se impune să
precizăm caracteristicile calculaţiei costurilor420.
Pentru caracterizarea calculaţiei costurilor, teoria calculaţiei costurilor pleacă de la cele două
funcţii de bază ale costului şi anume de la funcţia de măsurare şi acea de reglare. Aceste funcţii fiind
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strâns legate între ele şi neseparabile, sunt folosite în practica economică cu ajutorul informaţiilor
asupra costurilor ca instrumente de conducere, planificare şi control.
Prin caracterizarea calculaţiei costurilor se urmăreşte determinarea naturii şi calităţii
informaţiilor, pe care aceasta este în măsură să le furnizeze. Din acest punct de vedere, teoria
calculaţiei costurilor priveşte informaţiile asupra costurilor prin prisma actualităţii pentru conducere.
Sub acest aspect, calculaţia costurilor poate fi caracterizată ca un calcul al trecutului, un calcul
curent sau un calcul previzional421, având fiecare importanţa sa.
Calculaţia costurilor privită ca un calcul al trecutului, urmăreşte determinarea costului unor
produse, grupe de produse, lucrări etc. executate. Cum durata procesului de producţie este diferită,
putând fi de ordinul minutelor, orelor, zilelor, lunilor sau anilor, în funcţie de natura obiectului
calculaţiei şi a tehnologiei pe care o impune, se observă astfel cum costul acestora nu se poate calcula
decât după obţinerea produsului. În aceste condiţii actualitatea informaţiei furnizate de calculaţia
costurilor este dependentă de durata procesului de producţie şi ea nu va putea oglindi decât aspecte ale
perioadei trecute. Capacitatea limitată de informare în condiţiile lipsei de operativitate, face ca datele
furnizate de această calculaţie ulterioară să aibă o valoare scăzută în procesul de luare a deciziilor la
diferitele nivele ale conducerii.
Există totuşi opinii că această calculaţie a trecutului este singura calculaţie exactă, care
asigură determinarea unui cost efectiv real pe baza căruia se orientează activitatea viitoare a
unităţii. Conţinutul unui astfel de cost calculat, ne face să nu ne asociem acestor opinii, deoarece aşa
numitul „cost efectiv" nu se bazează în totalitatea sa pe consumuri efective de valori materiale şi de
muncă, fiind alterat de o serie de elemente de calcul. Astfel de elemente sunt preliminările pentru plăţi
viitoare, amortizările activelor fixe, uzura materialelor de natura obiectelor de inventar etc., stabilite pe
baza unor calcule convenţionale şi aprecieri. Toate acestea vin să altereze consumurile efective de valori
materiale şi de muncă, de unde rezultă ca o astfel de calculaţie, pe lângă faptul că este lipsită de
operativitate, nu asigură determinarea unui cost efectiv. Considerăm că un cost efectiv, în adevăratul
sens al noţiunii teoretice, nu s-a putut calcula iar folosirea acestei noţiuni în teoria şi calculaţia
costurilor, este acceptată ca urmare a ponderii mai mari a consumurilor de valori materiale şi de muncă
vie în structura costului, decât al ponderii articolelor calculate.
Calculaţia costurilor mai poate fi caracterizată şi ca un calcul curent. Acesta se manifestă prin
urmărirea şi controlul costurilor în paralel cu desfăşurarea procesului de producţie şi nu după obţinerea
produsului fabricat în condiţiile unităţii moderne, o astfel de calculaţie a costurilor prezintă o importanţă
deosebită pentru optimizarea deciziilor, având în vedere caracterul operativ al informaţiilor furnizate, cu
ajutorul cărora se poate măsura nivelul costurilor şi regla corespunzător prin optica adoptată de a folosi
norme sau standarde de costuri calculate în mod ştiinţific, înainte de începerea procesului de fabricaţie,
faţa de care se urmăresc toate abaterile în timpul procesului de producţie. Calitatea informaţiilor
furnizate de o astfel de calculaţie depinde de gradul în care poate exprima felul, locul, cauzele şi
răspunderile pentru abaterile semnalate.
Calculaţia costurilor este caracterizată şi ca un calcul previzional datorită faptului că permite
stabilirea cu anticipaţie a anumitor nivele de costuri, pe baza unor calcule fundamentate ştiinţific.
Această caracteristică are o deosebită importanţă pentru orientarea activităţii unităţii pe o perioadă de
timp mai lungă, precum şi în elaborarea studiilor tehnico - economice ale investiţiilor privind
dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de producţie existente sau a unor capacităţi noi, pentru
calcularea costului producţiei în noile condiţii de producţie şi stabilirea eficienţei economice a
fondurilor investite.
Asigurarea unei calculaţii cât mai exacte a costurilor ridică de la început necesitatea rezolvării
unor probleme teoretice de bază, dintre care un loc de seamă îl ocupă precizarea principiilor
fundamentale ale calculaţiei.
În literatura de specialitate, aceste principii sunt grupate în cadrul principiilor teoretice generale,
aplicabile oricărei metode de calculaţie, în totalitatea lor sau numai parţial. Astfel, sunt considerate
drept principii generale ale calculaţiei costurilor, delimitarea în timp, localizarea şi separarea
costurilor.
Unul din principiile de bază ale calculaţiei costurilor îl constituie principiul delimitării în timp a
costurilor. Potrivit acestui principiu se urmăreşte ca fiecare perioadă de calcul (lună, trimestru, an), să
421
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suporte numai acele costuri care sunt aferente produselor realizate în perioada respectivă, indiferent de
momentul când au fost efectuate cheltuielile.
În practica întreprinderilor apar situaţii, când într-o perioadă se efectuează anumite cheltuieli
pentru perioada sau perioadele următoare. De exemplu, se plăteşte în luna decembrie suma de 5.400 lei
pentru abonamente pe anul viitor la reviste de specialitate. Această plată fiind o cheltuială efectuată în
luna decembrie, nu este just să greveze costurile de producţie pe această luna, deoarece nu are nimic
comun cu ea, abonamentele privind anul viitor. Pentru aceste considerente, plata sumei de 5.400 lei
trebuie delimitată în timp şi dirijată asupra perioadelor la care se referă, deoarece sunt costuri viitoare
ale acestora, neajunse la scadenţă. În acest scop, plata sumei de 5.400 lei se înregistrează ca o cheltuială
înregistrată în avans şi se menţine astfel până la finele anului iar în anul următor, în fiecare lună
corespunzătoare, se afectează costurile de producţie cu cota parte.
Un alt principiu de bază al calculaţiei costurilor îl constituie principiul localizării costurilor.
Acest principiu urmăreşte repartizarea costurilor asupra locurilor care le-au ocazionat. Potrivit acestui
principiu, în costul producţiei trebuie să se includă numai consumurile de valori materiale şi de muncă
ocazionate de locul unde s-a desfăşurat activitatea de producţie.
Aceasta presupune o localizare în spaţiu, pe procese de producţie, pe sectoare şi pe feluri
de activităţi.
Localizarea în spaţiu, pe procese de producţie, presupune afectarea procesului de aprovizionare
şi de desfacere, în mod separat fiecare, cu cheltuielile ocazionate de acestea pentru determinarea
costurilor la nivelul acestor activităţi şi aparte, a costurilor ocazionate de procesul de producţie, pentru
stabilirea costului producţiei.
Localizarea costurilor pe sectoare urmăreşte afectarea fiecărui sector, considerat loc generator
de costuri, cu toate costurile ocazionate de acesta. De aici a apărut noţiunea de calculaţie pe locuri de
costuri, căreia în teoria calculaţiei costurilor i se acordă o deosebită atenţie. Se consideră sector sau
loc de costuri, secţia de producţie, o maşină sau un grup de maşini, secţia auxiliară, secţia anexa,
sectorul administrativ şi de conducere al unităţii. Această localizare a costurilor este importantă
pentru determinarea costului de secţie şi de întreprindere (unitate) şi concomitent a responsabilităţii
pe fiecare loc de costuri.
Evidenţa şi calcularea costurilor pe locuri poate fi privită sub aspect formal, respectiv al
modului de colectare pe locuri a costurilor şi de repartizare asupra purtătorilor de costuri şi sub aspect
funcţional, în sensul conducerii eficiente a activităţii desfăşurate în aceste locuri de costuri pe baza
principiului responsabilităţii conducătorilor locurilor respective.
Locurile de costuri, după părerea unor autori422, trebuie conduse pe baza principiului excepţiei,
care asigură o informare operativă şi relevantă asupra abaterilor.
Aplicarea principiului localizării costurilor impune optimizarea numărului de locuri de costuri în
vederea asigurării obţinerii unor informaţii în limitele cerinţelor impuse de luarea deciziilor. Aceasta
este necesară, deoarece tendinţa de creştere a numărului de locuri de costuri, deşi permite o sporire a
volumului de informaţii şi implicit a eficienţei controlului exercitat de către organele de conducere,
asupra locurilor respective, măreşte efortul general şi costul evidenţei şi a calculaţiei. Faţă de aceste
aspecte contrare, optimizarea devine şi mai necesară deoarece un număr prea redus de locuri de
costuri aduce o pierdere de informaţii, care poate avea efecte negative mult mai mari în procesul
de luare a deciziilor, decât economiile ce se obţin la costul evidenţei.
Localizarea costurilor pe feluri de activităţi, urmăreşte determinarea costurilor la nivelul
acestora. Astfel, vom putea cunoaşte aparte, costurile activităţii de bază care formează obiectul unităţii,
costurile reparaţiilor, pe categorii de reparaţii, costul investiţiilor etc., în condiţiile aplicării metodelor
moderne de calculaţie a costurilor, stabilirea locurilor de costuri şi a etaloanelor de măsură
corespunzătoare, constituie probleme deosebit de importante ale teoriei calculaţiei costurilor. De modul
în care sunt soluţionate aceste probleme, depinde eficienţa metodei de calculaţie adoptate.
În literatura străină locurile de costuri sunt considerate arii de responsabilitate (areas of
responsibility),în cazul nostru fiind chiar serviciile publice de interes local.
Aceeaşi importanţă prezintă şi precizarea pentru fiecare loc de costuri, a unor etaloane de
măsură a cauzelor generatoare a costurilor. Aceste etaloane sunt cunoscute sub denumirea de mărimi
Herterich, K., - Evidenţa şi calculaţia funcţională a costurilor pe locuri - Revista Kostenrechnungspraxis (R. F. G.), nr.
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de referinţă iar alegerea lor este condiţionată de numărul locurilor de costuri şi de cauzele generatoare
ale costurilor pe locuri.
Cum cauzele costurilor sunt multiple, rezultă că şi numărul mărimilor de referinţă este mare. Cu
cât numărul de locuri de costuri este mai mare, cu atât vor fi necesare mai puţine mărimi de referinţă,
acestea putându-se reduce uneori chiar la o singură mărime de referinţă pentru un loc de costuri. O
reducere a numărului de locuri de costuri, atrage implicit o majorare a numărului mărimilor de referinţă
ca urmare a concentrării mai multor factori cauzali ai costurilor la un loc. Se observă, deci, un raport
invers proporţional între creşterea locurilor de costuri şi numărul mărimilor de referinţă. Acest
lucru induce împărţirea unităţii pe un număr cât mai mare de locuri de costuri, dar în mod
raţional, fără a îngreuna urmărirea, repartizarea şi controlul costurilor.
Separarea costurilor de producţie constituie un alt principiu de bază, care trebuie riguros
aplicat în calculaţia costurilor. Potrivit acestui principiu, costul producţiei trebuie afectat numai cu
acele costuri care sunt socialmente necesare obţinerii producţiei respective. Aceasta presupune pe
de o parte, separarea costurilor productive de cele neproductive iar pe de altă parte, a costurilor aferente
producţiei finite de cele ale producţiei neterminate.
Separarea costurilor productive de costurile neproductive este importantă pentru cunoaşterea
mărimii şi a structurii acestora, în vederea reducerii, eliminării şi prevenirii celor neproductive care
grevează costul producţiei, diminuând rezultatele finale ale unităţii. În categoria costurilor neproductive
se includ amenzile şi penalizările plătite pentru nerespectarea disciplinei financiare, dobânzile majorate
percepute de bănci pentru împrumuturile restante din cauze subiective, locaţiile plătite pentru
nedescărcarea în termen a vagoanelor şi TIR-urilor, salariile plătite muncitorilor în condiţiile legii
pentru timpul neproductiv din vina unităţii etc. Toate aceste plăţi, reprezentând consumuri de valori şi
de muncă, nu au nici o legătură cu obiectul producţiei, fapt pentru care sunt considerate neproductive
potrivit metodologiei de bugetare, evidenţă şi calculare a costului producţiei şi în consecinţă nu sunt
luate în considerare la elaborarea bugetului costului producţiei. Deşi în bugetarea costurilor, aceste
consumuri neproductive nu sunt admise, în calculaţia efectivă a costurilor este necesară includerea
lor pentru a se determina costul efectiv al producţiei, pentru a reflecta cât mai complet modul de
gospodărire a unităţii şi activităţilor sale.
În afara acestor trei principii considerate de bază, în teoria şi practica calculaţiei costurilor s-au
formulat şi alte principii de către unii autori423, în dorinţa de a asigura fundamentarea teoretică a
calculaţiei costurilor.
Astfel, Mellerovicz consideră că pe lângă cele trei principii de bază, unanim recunoscute, mai
trebuie avute în vedere şi alte principii suplimentate, din care menţionăm: principiul documentării,
principiul calculaţiei unice şi principiul eficienţei calculaţiei.
Principiul documentării are la bază ideea fundamentării întregii calculaţii a costurilor pe
documente justificative. Fiecare element de cost trebuie să aibă la bază un document din care să rezulte
cantitatea şi valoarea acestuia.
Principiul calculaţiei unice urmăreşte ca fiecare cost să fie calculat numai o singură dată.
Potrivit acestui principiu nu se admite în calculaţia costurilor aşa zisele „costuri adiţionale” care nu au
la bază consumuri de valori. De exemplu, un activ fix complet amortizat, dacă mai participă la procesul
de producţie, nu mai trebuie amortizat în continuare; resturile din croirea unor materiale (tablă, fier,
etc.), a căror valoare a fost integral încorporată în costul materialelor necesare fabricării unui produs,
dacă se folosesc sub forma valorificării deşeurilor la fabricarea altor produse în cadrul unităţii nu se mai
evaluează, deoarece au format odată obiectul calculaţiei. Ele se consideră fără valoare şi vor influenţa
favorabil costul produsului respectiv. Principiul eficienţei calculaţiei vizează în primul rând latura
calitativă a acesteia. Calculaţia, potrivit acestui principiu, trebuie să fie eficientă. De aceea nu trebuie
extinsă decât în limitele unei exactităţi economice. Orice depăşire a acesteia este costisitoare şi
nerentabilă.
Privite în ansamblu aceste principii sunt specifice economiei de piaţă şi pot fi acceptate şi în
condiţiile actuale ale economiei româneşti.
Alţi autori consideră că la baza calculaţiei curente a costurilor stă principiul cauzalităţii.
Fundamentarea acestui principiu, pleacă de la conceptul că, costurile avute în vedere în calculaţie sunt o
Mellerovicz, K., - Kosten und Kostenrechnung, band II, Theorie der kosten, ed. IV – Berlin, 1968, preluat de Olariu, C.,
V., - op.cit., p. 108
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funcţie a unor factori de influenţă, iar între costuri şi mărimea sau intensitatea factorilor de influenţă
există relaţii de proporţionalitate. Faptul că există mai mulţi factori de influenţă, duce la concluzia că
există şi mai multe relaţii de proporţionalitate între aceştia şi costurile cauzate, relaţii care pentru a se
putea măsura necesită folosirea mai multor etaloane sau mărimi de referinţă, care să exprime gradul de
influenţă a fiecărui factor. Principiul cauzalităţii este considerat ca fiind cel mai adecvat al calculaţiei
costurilor bugetate, reprezentând un reper de bază pentru cei care îl cunosc şi îl utilizează.
Un alt principiu important al calculaţiei costurilor bugetate este principiul creşterii sferei
costurilor individuale. Potrivit acestuia, sfera costurilor individuale (noţiune folosită în literatura
străină pentru acele costuri care se pot imputa, individualiza, direct pe produs), trebuie extinsă cât mai
mult în vederea uşurării calculaţiei şi asigurării unui grad cât mai mare de exactitate a acesteia.
Una din problemele importante ale teoriei calculaţiei costurilor o constituie stabilirea criteriilor
de clasificare a calculaţiilor folosite în materie de costuri şi definirea acestora.
În literatura de specialitate alegerea criteriilor de clasificare a calculaţiilor costurilor, a format
obiectul unor ample discuţii până la conturarea lor. De aici rezultă că există mai multe criterii de
clasificare a calculaţiilor costurilor, care se apropie mai mult sau mai puţin între ele, în funcţie de
opiniile ce se manifestă în această direcţie.
În general, calculaţiile costurilor se pot clasifica după următoarele criterii principale:
a) După momentul în care se efectuează calculaţia faţă de perioada în care are loc procesul de
producţie, distingem antecalculaţii şi post-calculaţii.
Antecalculaţiile, după cum rezultă din denumirea lor, se efectuează înainte de începerea
realizării unui produs sau serviciu, sau de începerea executării unei lucrări sau prestări de servicii. La
baza acestei calculaţii stau normele de consum şi normele de producţie.
O formă frecvent uzitată a antecalculaţiei o constituie calculaţia pe buget. Cu ajutorul acesteia se
stabileşte costul bugetat al aprovizionării materialelor, costul bugetat al produselor, lucrărilor, sau
prestărilor prevăzute a se executa şi costul complet al acestora.
O altă formă a antecalculaţiei o constituie calculaţia pe program efectuată în studiile tehniceeconomice de fundamentare a investiţiilor industriale. Această calculaţie prezintă importanţă pentru
urmărirea atingerii parametrilor stabiliţi în materie de costuri.
Antecalculaţia este forma modernă a calculaţiei cu anticipaţie a costurilor.
Postcalculaţia spre deosebire de antecalculaţie, se elaborează după terminarea fabricării unui
produs, executării unei lucrări sau prestării unui serviciu. La baza postcalculului stau consumurile
efective de valori materiale şi de muncă, ocazionate de obiectul calculaţiei. Post-calcul se poate efectua
fie la un termen dinainte stabilit fie la anumite date, în funcţie de necesităţi.
Faptul că la baza postcalculului stau datele furnizate de contabilitate, acesta mai este cunoscut
în practică şi sub denumirea de calculaţie contabilă.
Forma cea mai frecventă a postcalculului o constituie calculaţia de dare de seamă; ea se
întocmeşte periodic (trimestrial şi anual) conform metodologiei de urmărire a îndeplinirii bugetului
costurilor. Cu ajutorul calculaţiei de dare de seamă se verifică costul antecalculat pe o perioadă dată, a
abaterilor faţă de acesta şi a cauzelor care le-au generat.
b) În funcţie de modul de evaluare al costurilor distingem calculaţii ale costului efectiv,
calculaţii ale costului normal şi calculaţii ale costului bugetat.
Calculaţia costului efectiv se bazează pe datele perioadei în care a avut loc realizarea
produsului şi reprezintă postcalculaţia propriu zisă.
Calculaţia costului normal urmăreşte stabilirea unor valori medii, actualizate pe baza costurilor
efective din perioadele precedente şi a condiţiilor viitoare de desfăşurare a procesului de producţie.
Calculaţia costului bugetat se identifică cu forma de antecalculaţie.
c) În funcţie de modul de caracterizare a costurilor, distingem: calculaţii pe elemente primare
de cost şi calculaţii pe articole de calculaţie.
Calculaţia pe elemente primare de cost se caracterizează prin aceea că toate elementele de
costuri au acelaşi conţinut, adică numai elemente ale muncii trecute sau ale muncii vii. Astfel, toate
consumurile de materii prime şi de materiale sunt grupate la elementul „materii prime şi materiale de
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bază" toate consumurile de combustibil tehnologic şi pentru nevoi gospodăreşti (încălzit, iluminat, etc.)
sunt grupate la elementul „combustibil"; salariile întregului personal indiferent de locul de muncă al
salariaţilor, sunt grupate la elementul „salarii".
Nomenclatura costurilor de producţie pe elemente primare este simplă, asigură legătura dintre
elementele componente ale bugetului costurilor de producţie şi celelalte secţiuni de buget
(aprovizionare, producţie, muncă şi salarii etc.), uşurează centralizarea unor costuri pe întreaga
economie, asigură cunoaşterea fondului total de salarii, asigură cunoaşterea volumului total al
amortizărilor, asigură cunoaşterea volumului total al costului materialelor, dar are dezavantajul că nu
poate satisface cerinţele întreprinderii sub aspectul repartizării costurilor pe locuri de producţie, pe
produse, pe lucrări şi servicii.
Calculaţia pe articole de calculaţie urmăreşte determinarea costului pe unitatea de produs, pe
grupe de produse şi pentru întreaga producţie.
Conform acestei nomenclaturi, costurile de producţie se grupează astfel :

materii prime şi materiale directe ;

salarii directe ;

costuri cu întreţinerea şi funcţionarea utilajului ;

costuri generale ale secţiei;

costuri generale ale unităţii.
Spre deosebire de prima grupare a elementelor de costuri pe elemente primare, gruparea
costurilor de producţie pe articole de calculaţie, conţine în cea mai mare parte costuri complexe,
grupate în contabilitate conform cerinţelor calculaţiei, fiind asimilată şi ca o calculaţie pe locuri
de costuri.
Calculaţia pe locuri de costuri prezintă o importanţă deosebită pentru gospodărirea judicioasă
a locurilor generatoare de costuri şi stabilirea responsabilităţilor conducătorilor acestora.
În urma calculaţiei costurilor rezultă o serie de informaţii care pot constitui pentru
conducerea unităţii o bază pentru strategia pe care o vor adopta în viitor şi o măsură operativă
pentru activitatea curentă.
Costul fiind indicatorul sintetic cel mai important de caracterizare a activităţii unităţii, oferă
posibilităţi ca prin controlul acestuia să se poată urmări nivelul activităţii desfăşurate.
Importanţa controlului costurilor a fost arătată pentru prima dată în literatura de specialitate din
Germania de către Schmalenbach424, în anul 1909, şi viza controlul pierderilor înregistrate într-o
activitate desfăşurată, rezultând faptul că fără un control permanent al costurilor, nu este posibilă o
gospodărire raţională a unităţii. Aceste concluzii de o importanţă deosebită, trebuie reţinute ca fiind
valabile pentru orice unitate.
Controlul bazat pe informaţia costurilor este singurul în măsură să ofere informaţii reale despre
activitatea unităţii, localizarea, prelucrarea şi colectarea costurilor cu ajutorul contabilităţii, fiind
operaţiunile asupra cărora organele de conducere trebuiesc să se orienteze şi să creeze condiţii logistice
care să conducă la rezultatele urmărite.
În cazul când sunt necesare unele informaţii detaliate, se recurge la contabilitatea analitică care
furnizează toate datele necesare, colectate sistematic pe locuri de costuri, până la cele mai mici detalii.
Apreciem că în actuala revoluţie informatică acest lucru este posibil cu ajutorul mijloacelor
moderne de centralizare, stocare şi prelucrare a datelor atât pe partea de bugetizare cât şi pe
partea de execuţie efectivă (de exemplu sistemele ERP – enterprise resource planning systems).
Informaţia costurilor constituie şi un instrument de fundamentare şi optimizare a
deciziilor, deoarece costurile asigură nu numai elementele necesare controlului acestora ci şi datele
pentru luarea deciziilor. Eficienţa activităţii unităţii depinde de calitatea deciziilor adoptate de către
conducerea acesteia. Pentru a lua decizii optime, conducerea unităţii trebuie să fie în posesia unor
informaţii de calitate.
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Teoria şi practica a demonstrat că în condiţiile unei insuficiente informări, conducerile unităţilor,
aproape în toate cazurile, au luat decizii eronate. Dacă unele unităţi au reuşit cu resurse financiare
sensibil egale să obţină rezultate diferite – pozitive şi să se încadreze în normativele stabilite, aceasta s-a
datorat în primul rând faptului că la baza deciziilor a stat un sistem informaţional al costurilor.
Apreciem la fel ca şi alţi autori că utilizarea de către manageri a sistemului informaţional
al costurilor depinde şi de tipurile de costuri şi anume425:

costul unitar al unui produs, lucrare sau serviciu poate fi utilizat pentru luarea
deciziilor privind fixarea preţului de vânzare, planificarea producţiei şi controlul costurilor;
pentru luarea deciziilor privind achiziţionarea, fabricarea sau abandonarea unui produs; precum
şi pentru luarea deciziilor legate de gestionarea portofoliului de produse (redesignul, substituirea,
etc.);

costul funcţionării unei secţii, departament, organizaţii poate fi utilizat pentru luarea
de decizii prin structura organizatorică, îmbunătăţirea procesului de producţie şi controlul
activităţii;

cheltuielile salariale aferente unui lot de produse sau unei perioade pot fi utilizate
pentru luarea deciziilor în segmentul planificării producţiei şi în adoptarea anumitor politici
salariale;

variaţia costurilor în funcţie de nivelul activităţii poate fi utilizată în vederea estimării
profitului, controlului costurilor precum şi pentru identificarea căilor de creştere a performanţei
organizaţiei;

analiza costului poate fi utilizată pentru luarea deciziilor privind reducerea costurilor,
privind gestionarea produselor şi a clienţilor, creşterea rentabilităţii organizaţiei, precum şi
pentru evaluarea efectelor măsurilor luate de manager asupra costurilor, etc.
Pornindu-se tot de la utilitatea costurilor şi de la folosirea lor în procesul decizional a apărut şi
noţiunea de cost de oportunitate426. Costul de oportunitate este reprezentat de lipsa de câştig rezultată
din renunţarea pe care o implică luarea unei decizii, aşa că suntem de părere că, din punct de vedere
economic, costul de oportunitate poate fi considerat ca pierderea rezultată din faptul că nu a fost
aleasă cea mai bună soluţie, sau altfel spus „preţul informaţiei certe” considerându-se că dacă
managerul ar fi cunoscut consecinţele deciziei sale, ar fi luat cea mai bună decizie.
Faptul că la fundamentarea deciziilor nu participă totalitatea costurilor, ci numai acele
costuri care sunt dependente de parametrii problemei pentru care urmează să se ia o decizie,
informaţia costurilor trebuie să asigure obţinerea şi furnizarea acestora la timp şi de calitate.
În literatura de specialitate se precizează ca informaţia costurilor trebuie sa asigure furnizarea unor
costuri exacte şi relevante427. Costurile relevante sunt acele costuri de care depinde rezolvarea
problemei în care trebuie să se ia o decizie.
Plecând de la această definiţie a costului relevant, rezultă că stabilirea lui corectă prezintă o
importanţă deosebită în luarea deciziilor în funcţie de problema în care trebuie să se decidă, informaţia
costurilor poate furniza date asupra costurilor efective, a costurilor normale şi a costurilor bugetate
(normate), atât în totalitatea lor cât şi pe structură, locuri de costuri şi pe produse. Practica a demonstrat
că cele mai relevante costuri sunt cele a căror nivel variază în funcţie de volumul activităţii desfăşurate
(costuri variabile).
Pentru luarea unor decizii optime, conducerea unităţii necesită informaţii cât mai exacte şi
relevante asupra costurilor. Obţinerea lor fiind condiţionată de metoda de calculaţie folosită, rezultă că
alegerea acesteia prezintă o importanţă deosebită pentru informaţia costurilor. De aceea, se recomandă
studierea în prealabil a mai multor metode de calculaţie, sub aspectul capacităţii lor de a furniza date
exacte şi relevante asupra costurilor şi adoptarea aceleia care răspunde mai bine acestor cerinţe. O astfel
de alegere trebuie fundamentată pe calcule, ţinând seama de ponderea problemelor în care trebuie să se
ia decizii.
Catana P., Samara S., Enescu I.Ş. –Costul – element de bază în fundamentarea deciziilor, Revista „Finanţe publice şi
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4.2.2.5.3 Contabilitatea de gestiune la organizaţiile nonprofit
Conducerea unei organizaţii nonprofit ce desfăşoară o activitate economică este imposibil
de realizat fără informaţiile furnizate de contabilitate şi în special de contabilitatea de gestiune,
care ajută managerii în cel puţin trei direcţii428:
- planificarea şi orientarea atenţiei asupra deviaţiei – abaterii de la plan,
- conducerea, dirijarea operaţională zilnică,
- alegerea celor mai bune soluţii ale problemelor operaţionale cu care se confruntă organizaţia.
Astfel, contabilitatea de gestiune, numită şi managerială sau analitică are ca şi obiect
reflectarea analitică a unor procese interne ale organizaţiilor nonprofit în a căror activitate se regăsesc
acţiuni economice, care generează transformări cantitative ale elementelor patrimoniale429 şi are ca scop
înregistrarea operaţiunilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii (activităţi, secţii,
faze de fabricaţie, produse, etc.), decontarea productivităţii precum şi calculul costului de producţie al
produselor fabricate precum şi a lucrărilor şi serviciilor prestate430.
Cercetătorii domeniului de contabilitate în general şi a contabilităţii de gestiune în special au ajuns
la concepţia originală prin care costul şi contabilitatea de gestiune are o vechime practică de peste 100 de
ani respectiv începutul sec. al XX-lea când problema profitabilităţii unei unităţi productive s-a pus cu
prioritate în activitatea acestora. Astfel într-o economie de piaţă, preţul este cel care oferă rezultatul
confruntării intereselor economice ale purtătorilor de cereri şi oferte formate sub influenţa condiţiilor de
producţie şi ale pieţei431 şi tot preţul este cel care se impune, dar ultimul cuvânt îl are producătorul
pentru că el este cel care stabileşte nivelul preţului pe piaţă prin stabilirea cotei sale de profit.
Informaţiile extrase din rapoartele financiare devin forţa conducătoare a sistemului
contabilităţii costurilor. Managerii se orientează spre a utiliza tot mai mult informaţii mai detaliate şi
mai exacte despre costul produselor. În cazul unităţilor productive cu o producţie relativ omogenă
problema era mai simplă, resursele consumate fiind cam de acelaşi fel, informaţiile despre cost
alimentate de datele extrase din rapoartele financiare sunt destul de bune. Dificultatea apare însă la
unităţilor productive cu producţie neomogenă, unde chiar dacă diversitatea produselor creşte, nevoia de
a avea informaţii despre cost cât mai exacte este acoperită de costul ridicat de obţinere a acestor
informaţii. Pentru multe unităţi productive costul unui sistem de costuri detaliat depăşea uneori
veniturile acestora.
Deceniile 5 şi 6 ale secolului XX s-au caracterizat prin eforturi susţinute pentru
îmbunătăţirea sistemului de costuri, în scopul utilizării lui de către manageri. Eforturile erau
orientate mai mult spre a face utile informaţiile contabilităţii financiare decât spre furnizarea unor
informaţii şi proceduri complet noi în afara celor care rezultă din rapoartele financiare.
Deceniile 9 şi 10 ale aceluiaşi secol au condus la faptul că foarte mulţi au recunoscut că
practicile tradiţionale ale contabilităţii de gestiune nu mai serveau nevoilor manageriale, unii
pretinzând chiar că sistemul existent al contabilităţii de gestiune este învechit şi efectiv nefolositor.
Aceasta deoarece managerii au nevoie de informaţii mult mai exacte, mai folositoare şi mai detaliate
despre costul produselor, lucrărilor şi serviciilor, pentru creşterea calităţii, productivităţii şi reducerea
costurilor acestora. Ca o replică la insuccesul sistemului contabilităţii de gestiune tradiţional s-a
încercat dezvoltarea unui nou sistem al contabilităţii de gestiune care să satisfacă cererile mediului
economic actual.
Astfel contabilitatea de gestiune oferă acele informaţii care privesc gestiunea internă a
unităţii productive criteriile după care aceasta îşi calculează costurile şi asigură măsurarea
performanţelor interne, la nivel de sector de activitate, funcţie sau produs. În acelaşi timp aceasta,
trebuie să recunoaştem, nu răspunde unor exigenţe sociale exterioare şi deci nu este normalizată, fiind
necesar un limbaj mai apropiat „utilizatorilor” săi utilizatori reprezentaţi de managerii în primul rând
dar şi de organismele de specialitate care utilizează statistica informaţiei privind costurile de producţie
a bunurilor produse în unităţi productive diferite.
Contabilitatea de gestiune împreună cu contabilitatea financiară (contabilitatea celor care
finanţează432) reprezintă sistemul informaţional contabil în cadrul fiecărei unităţi productive,
sistem care dacă este conceput, organizat şi utilizat în mod corespunzător poate oferi informaţii despre
Cristea H. – Contabilitatea şi calculaţiile în conducerea întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003, p. 7
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întregul ansamblu al informaţiilor financiar – contabile care se generează şi care se vehiculează în
interiorul unei unităţi productive.
În sistemul informaţional contabil identificăm două mari subsisteme: subsistemul
contabilităţii financiare şi subsistemul contabilităţii de gestiune. Aceste subsisteme diferă atât din
punct de vedere al obiectivelor, cât şi în ceea ce privesc intrările în sistem şi tipul proceselor folosite în
transformarea intrărilor în ieşiri. Astfel, dacă contabilitatea financiară oferă informaţii utilizatorilor
externi, având ca obiectiv principal întocmirea de situaţii şi rapoarte financiare, contabilitatea de
gestiune produce informaţii pentru utilizatorii interni.
Pornind de le aceste caracteristici ne putem alinia definiţiei date subsistemului contabilităţii de
gestiune respectiv contabilitatea de gestiune ca fiind activitatea ce cuprinde ansamblul
elementelor de identificare, măsurare, stocare, analiză, prelucrare, interpretare şi comunicare a
informaţiilor utilizate de management pentru a previziona, planifica, evalua şi controla, în
interiorul unui organism şi pentru a garanta utilizarea corespunzătoare şi responsabilă a
resurselor sale.433
Pornind de la această afirmaţie contabilitatea de gestiune are rolul de a furniza elementele
destinate a facilita luarea deciziilor şi ale cărei obiective esenţiale sunt următoarele:
 cunoaşterea costurilor diferitelor funcţii asumate de unitatea productivă;
 determinarea bazelor de evaluare a unor elemente patrimoniale;
 explicarea rezultatelor calculând costurile produselor (bunurilor sau serviciilor) pentru a le
compara cu preţurile lor de vânzare;
 stabilirea previziunilor de cheltuieli şi venituri (costurile prestabilite şi bugetele);
 constatarea realizărilor şi explicarea abaterilor ce rezultă (controlul costurilor şi al bugetelor).
Regruparea obiectivelor de mai sus presupune recunoaşterea faptului că în cadrul
contabilităţii de gestiune în mod sintetic se interferează şi se presupun o serie de activităţi şi care
îi conferă contabilităţii de gestiune un caracter de tehnică de lucru ce are ca obiect primirea,
înregistrarea şi analiza datelor contabile interne în scopul de a furniza conducerii unităţii
productive informaţiile referitoare la nivelul costurilor pe produse, lucrări şi servicii executate în
vederea luării deciziilor corespunzătoare.
În teoria economică contemporană există două curente de definire a obiectului de studiu al
contabilităţii în general, şi al contabilităţii de gestiune în special, şi anume:
 curentul filozofic sau scientist (materialist);
 curentul pragmatic (practic).
Astfel, curentul scientist promovează ideea că obiectul contabilităţii îl constituie înregistrarea,
urmărirea şi controlul pe bază de documente justificative, cronologic şi sistematic, în etalon bănesc a
existenţei, mişcării şi transformării patrimoniului unei unităţi productive. Acest curent este răspândit
îndeosebi în Europa continentală. Noţiunea de contabilitate de gestiune este utilizată în sistemul
european de contabilitate, în cadrul căreia prin gestiune se înţelege gestionarea întregului patrimoniu
al întreprinderii, iar în înţelesul îngust al cuvântului gestiunea unui depozit, magazin etc.
Curentul pragmatic, însă, este predominant îndeosebi în S.U.A.. Acesta susţine că nu există idei
care sunt de la sine adevărate, ci numai idei care se dovedesc a fi adevărate în cursul activităţii practice,
în măsura în care dau randament. În sistemul american, contabilitatea de gestiune este denumită
contabilitate managerială şi este mult mai dezvoltată decât cea financiară.434
Referitor la cadrul legislativ435 reglementează pe de o parte schimburile în domeniul doctrinei
contabile prin alinierea sistemului nostru la sistemul vest-european continental iar pe de altă parte
condiţiile legale ce trebuie îndeplinite de către unităţile productive, ONP – uri de organizare şi
conducere respectiv de raportare a datelor privind costurile bunurilor produse în cadrul acestora.
Conform legii contabilităţii436 persoanele juridice cu scop patrimonial şi cele fără scop
patrimonial, au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie respectiv contabilitatea de
financiară şi contabilitatea de gestiune (după caz) adaptată la specificul activităţii.
Prin urmare, contabilitatea de gestiune are ca obiective următoarele activităţi:
- calcularea costurilor,
- stabilirea rezultatelor şi a rentabilităţii pe produse, lucrări, servicii;
- întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe feluri activităţii;
- urmărirea şi controlul execuţiei acestora.
Epuran M., Băbăiţă V., Grosu C. - Contabilitate şi control de gestiune, Editura Economică, Bucureşti. 1999,p. 17
Sabău C., - Contabilitatea de gestiune, Editura Eurostampa, Timişoara 2004, p. 6
435
Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată)(actualizată) contabilităţii, Emitent: Parlamentul, Publicat în: M.O. nr.
454 din 18 iunie 2008 Data intrării în vigoare : 18 iunie 2008
436
Ibidem., art. 1 alin 1 şi 2
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Referitor la rolul contabilităţii gestiune putem afirma ca rolul acesteia este de a servi
managerilor de la diferite nivele organizatorice ale organizaţiei nonprofit care desfăşoară
activităţi economice, informaţii referitoare la eficienţa activităţii pe care o conduc şi la factorii de
influenţă a acesteia. Astfel, prin obiectul său contabilitatea de gestiune are aplicabilitate la nivelul
organizaţiilor cu activitate economică de producţie şi de prestări servicii.
Specificul contabilităţii de gestiune este identificarea, colectarea, măsurarea, clasificarea şi
raportarea informaţiilor folosite de utilizatorii (beneficiarii) interni în îndeplinirea funcţiilor de bază
ale managementului: planificare; organizare; control; luarea deciziilor.
Putem spune astfel că sistemul informaţional al contabilităţii de gestiune este un sistem care
generează ieşiri folosind intrările şi procesele necesare să satisfacă obiectivele specifice
managementului.
Procesele sunt inima sistemului informaţional al contabilităţii de gestiune, ele constând în
colectarea, măsurarea, stocarea, analiza, raportarea şi administrarea (conducerea) informaţiilor.
Ieşirile contabilităţii de gestiune sunt reprezentate de: costurile prestabilite, controlul operativ,
costurile efective şi rapoartele finale.
Pornind de la definiţia contabilităţii de gestiune şi a rolului acesteia putem reprezenta
schematic modelul operaţional al acesteia:

Documente
justificative
INTRĂRI

PRELUCRARE
- Colectare
- Măsurare
- Stocare
- Analiză
- Sinteză
- Decizie
- Administrare

Rapoarte

IEŞIRI
- Costuri prestabilite
- Control operativ
- Costuri efective
- Rapoarte finale

Feedback
UTILIZATORI

Figura 4.6 Modelul operaţional al contabilităţii de gestiune
Sursa: elaborat de autor
Contabilitatea de gestiune are la bază un sistem flexibil bazat pe obiectivele manageriale,
având trei obiective majore:
 să ofere informaţii despre costurile produselor, lucrărilor şi serviciilor şi alte
informaţii interesante pentru management.
 să ofere informaţiile necesare pentru planificare, control şi evaluare;
 să ofere informaţiile necesare luării deciziilor.
Aceste trei mari obiective arată că managerii şi ceilalţi utilizatori au nevoie de contabilitatea
de gestiune, dar şi de a şti cum să o folosească. Informaţiile contabilităţii de gestiune îi pot ajuta pe
manageri în identificarea, rezolvarea problemelor precum şi în evaluarea performanţelor obţinute
(informaţia contabilă fiind necesară şi folosită în toate fazele managementului). Mai mult decât atât,
nevoia de informaţii a contabilităţii de gestiune nu are caracter limitativ, ea apare la toate tipurile de
unităţi productive de producere a bunurilor, efectuării de lucrări, prestări de servicii.
Obiectul principal al contabilităţii de gestiune fiind calculul costurilor, poate conduce
uneori la confuzia între contabilitatea costurilor şi contabilitatea de gestiune. Între cele două există
o strânsă legătură, neputându-se delimita cu exactitate întinderea fiecăreia, dar au totuşi o anumită
specificitate.
Astfel, contabilitatea costurilor vizează măsurarea rezultatelor obţinute de compartimentele
unei unităţi productive pe produse, lucrări şi servicii posibilă de organizat prin utilizarea tehnicii
moderne de calcul şi în cadrul contabilităţii financiare (clasa a 6-a de conturi), pe când obiectul
contabilităţii de gestiune este mult mai amplu. Amplitudinea contabilităţii de gestiune o putem explica
în mod sintetic ca fiind în primul rând utilizatoare a unui al tip de conturi, respectiv a conturilor de
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colectare a costurilor de producţie, a conturilor de calculaţie a costurilor de producţie, existenţa unui
sistem de comparare şi de stabilire a rezultatelor.
Din dorinţa de a fi precişi, dar nu exhaustivi, amintim funcţiile contabilităţii de gestiune,
acestea sunt:
 Funcţia previzională - constă în prestabilirea nivelului şi structurii costului pentru fiecare
produs în parte şi pentru întreaga producţie programată, această activitate materializându-se
în bugetele de costuri pe locuri de cheltuieli şi pe purtători de costuri.
 Înregistrarea analitică în mod curent a cheltuielilor de exploatare şi calculul
indicatorilor conform metodei de calculaţie adoptată.
 Controlul şi analiza comparativă a nivelului şi structurii cheltuielilor de exploatare şi a
costurilor.
În ceea ce priveşte contabilitatea de gestiune aceasta operează cu conturile din clasa 9
"Conturi de Gestiune" din planul general de conturi, conturi care funcţionează după regulile partide
duble, fiind organizate în trei grupe:
GRUPA 90 „DECONTĂRI INTERNE”
Contul 901 „Decontări interne privind cheltuielile”
Contul 902 „Decontări interne privind producţia obţinută”
Contul 903 „Decontări interne privind diferenţele de preţ”
GRUPA 92 „CONTURI DE CALCULAŢIE”
Contul 921 „Cheltuielile activităţii de bază”
Contul 922 „Cheltuielile activităţilor auxiliare”
Contul 923 „Cheltuieli indirecte de producţie”
Contul 924 „Cheltuieli generale de administraţie”
Contul 925 „Cheltuieli de desfacere”
GRUPA 93 „COSTUL PRODUCŢIEI”
Contul 931 „Costul producţiei obţinute”
Contul 933 „Costul producţiei în curs de execuţie”
Conturile de decontări (901, 902, 903) sunt conturi care evidenţiază relaţiile subunităţii cu
administraţia generală a ONP, deci sunt conturi ale gestiunii interne.
În figura 4.7. prezentăm corelaţia dintre conturile de cheltuieli din contabilitatea
financiară şi conturile de cheltuieli din contabilitatea de gestiune.
Cu toate că nu ne-am propus să detaliem conturile contabilităţii utilizate în conducerea
contabilităţii în partidă dublă, considerăm totuşi oportun să evidenţiem funcţiunea conturilor
utilizate în contabilitatea de gestiune pe anumite operaţiuni, dat fiind atât specificitatea acestora
precum şi faptului că vom uza de aceste funcţiuni în susţinerea studiului practic detaliat în
capitolele următoare.
Astfel, etapele înregistrării în contabilitatea de gestiune a operaţiunilor ce în mod
operaţional decurg în activitatea economică cu specific de producţie a organizaţiei nonprofit, cu
explicitarea conturilor implicate în înregistrarea sistematică a acestora, sunt:
A. Operaţiunile de colectare a cheltuielilor efectuate în perioada de calculaţie a costurilor
şi de decontare a producţiei la costul prestabilit:
În cadrul acestei operaţiuni, intervin în înregistrarea consumurilor, pe baza bonurilor de
consum, conturile specifice cheltuielilor detaliate după natura lor, precum şi un cont colector de
gestiune interna al consumurilor.
Astfel, putem aprecia faptul că despre contul 901 „Decontări interne privind cheltuielile”
se poate spune faptul că acesta înregistrează relaţiile de decontare de natura obligaţiilor subunităţii
faţă de administraţia generală pentru resursele alocate (primite) pentru activitatea economică a ONP.
Prin conţinutul şi funcţiunea acestui cont se colectează totalitatea valorii resurselor
consumate pentru activitatea economică estimate sub forma cheltuielilor, prin debitul conturilor de
calculaţie ce exprimă natura cheltuielii efectuate (921, 922, 923, 924, 925).
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CHELTUIELI ÎNCORPORABILE DUPĂ NATURA ECONOMICĂ
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GRUPA 92 CONTURI DE CALCULAŢIE- CHELTUIELI ÎNCORPORABILE PE
ARTICOLE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR
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CHELTUIELI NEÎNCORPORABILE
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valutare, cheltuieli privind dobanzile (parţial), privind sconturile acordate si alte ch. financiare,
- Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare,
- Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare
- Cheltuieli cu impozitul pe prfit

Figura 4.7 Corelaţia dintre cheltuieli din contabilitatea financiară şi conturile de cheltuieli din
contabilitatea de gestiune.
Sursa: elaborat de autor
La sfârşitul perioadei de calculaţie (de ex. a lunii), tot cu ajutorul acestui cont se realizează
operaţiunea de decontare din resursele alocate a costurilor prestabilite aferente producţiei
obţinute prin creditul contului 931 „Costul producţiei obţinute”. De asemenea aceeaşi operaţiune de
decontare se efectuează şi pe seama resurselor alocate privind diferenţele de cost aferente
producţiei obţinute pe seama contului 903 „Decontări interne privind diferenţele de preţ”.
Tot la finele perioadei de raportare, putem analiza rulajul creditor al acestui cont pentru a ne
informa referitor la totalitatea consumurilor din valoarea resurselor preluate pentru activitatea
economică exprimate sub forma cheltuielilor. În analiza sumelor înscrise pe debitul contului în
perioada de calculaţie, acestea exprimă valoarea decontării consumurilor corespunzătoare resurselor
încorporate în producţia obţinută şi predată spre valorificare.
Sumele rămase ca nedecontate în creditul contului la o dată considerată de raportare în
calculaţie, reprezintă valoarea resurselor (cheltuielilor) consumate şi deci colectate aferentă producţiei
în curs de execuţie.
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B. Operaţiunile de înregistrare a producţiei obţinute la un cost prestabilit şi de înregistrare
a costului efectiv al acesteia:
Indiferent de metoda de calculaţie adoptată, dar ca un specific - am putea spune – la
metodele de calculaţie de tip absorbant, antecalculaţia reprezintă un punct de plecare în
evaluarea rezultatelor producţiei realizate de către organizaţia nonprofit pentru activitatea
economică desfăşurată de aceasta. Prin urmare, tratând în mod similar, descriptiv, contul 902
„Decontări interne privind producţia obţinută”, putem aprecia că acesta are rolul de a evidenţia
producţia obţinută şi predarea acesteia spre valorificare, precum şi de calculaţia diferenţelor de cost
dintre costul prestabilit şi costul efectiv al producţiei.
Funcţiunea acestui cont începe prin creditare, în cursul lunii, având ca valoare costul prestabilit
al producţiei obţinute, valoare reflectată prin corespondenţă şi în contului ce oglindeşte costul
producţiei obţinute (931).
La finele perioadei de calculaţie (de exemplu sfârşitul lunii) se înregistrează tot prin intermediul
acestui cont de gestiune internă decontarea cheltuielilor efective aferente producţiei obţinute
determinate şi înregistrate în conturile de calculaţie specifice, cheltuieli deja colectate şi repartizate
asupra activităţii de bază (921 „Cheltuielile activităţii de bază”, 922 „Cheltuielile activităţilor auxiliare”
şi 925 „Cheltuieli de desfacere”). De asemenea, tot în această perioadă contul se echilibrează, soldânduse, cu înregistrarea diferenţelor de cost aferente producţiei obţinute prin debitul contului 903 „Decontări
interne privind diferenţele de preţ”.
În contabilitatea de gestiune, evidenţa, controlul şi analiza abaterilor se realizează cu ajutorul
contului 903 „Decontări interne privind diferenţele de preţ”, cont a cărui funcţiune se desprinde fără a
mai fi nevoie de vre-o explicitare din operaţiunile descrise mai sus.
De asemenea, în contabilitatea de gestiune, fluxul resurselor alocate este evidenţiat şi controlat,
pe lângă contul 901 – cont explicitat anterior – şi cu ajutorul conturilor de calculaţie a costurilor (921,
922, 923, 924, 925). În mare parte funcţiunea acestora se desprinde din operaţiunile enunţate anterior,
totuşi un specific al repartizării cheltuielilor activităţii auxiliare, cele indirecte de producţie, dar şi cele
generale de administraţie şi cele de desfacere poate fi amintit:
 Contul ce exprimă consumul efectiv de resurse destinate producţiei finite este contul 921
„Cheltuielile activităţii de bază”, toate cheltuielile auxiliare, indirecte, generale, de desfacere ce concură
la realizarea produsului finit se repartizează asupra producţiei de bază prin diferite chei de repartizare în
funcţie de metoda de calculaţie aleasă şi în funcţie de criteriul cel mai elocvent (de exemplu la o
producţie unde se consumă şi se înglobează materie primă în proporţie de 99%, iar forţă de muncă de
1%, cheia de repartizare va fi consumul de materie primă).
 În alcătuirea costului complet al producţiei pot să fie incluse cheltuielile generale şi de
desfacere, sau pot să fie suportate direct din rezultatul perioadei, însă cheltuielile auxiliare şi indirecte
de producţie trebuie repartizate asupra producţiei de bază alcătuind astfel „costul de producţie” care de
cele mai multe ori reprezintă cheia de repartizare a cheltuielilor amintite ce completează costul efectiv
al întregii producţii (costul complet de producţie) asupra activităţii de bază.
 Toate conturile ce reflectă cheltuieli ce vor fi repartizate asupra activităţii de bază se vor solda
urmare acestei operaţiuni, contul colector al acestora – 921 – va transfera această valoare asupra
contului decontări interne 902, soldându-se.
Referitor la contul 931 „Costul producţiei obţinute”, amintim atât faptul că ţine evidenţa în
contabilitatea de gestiune a producţiei finite, respectiv a produselor finite, semifabricatelor destinate
vânzării, lucrărilor executate şi serviciilor prestate pentru terţi, investiţii proprii sau alte activităţi,
precum şi faptul că prin acest cont se controlează gestiunea producţiei finite din momentul obţinerii
până la predare în vederea valorificării (vânzării) acesteia. Funcţiunea acestui cont se desprinde facil din
operaţiunile descrise anterior, nemaifiind necesar a o dezbate în mod explicit.
C. Operaţiunile de înregistrare a producţiei neterminate
Specific faţă de operaţiunile enumerate anterior este înregistrarea producţiei neterminate
la finele perioadei de calculaţie – dacă aceasta există(!), fără a fi necesară organizarea calculaţiei
costurilor în varianta cu semifabricate (deci a producţiei neterminate). Evident în alegerea
metodei de calculaţie un rol determinat îl are procesul de producţie.
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Astfel, dacă la finele perioadei organizaţia nonprofit – urmare desfăşurării activităţii economice
cu specific de producţie – obţine producţie neterminată, aceasta se înregistrează la cost efectiv în debitul
contului 902 în corespondenţa contului 933 „Costul producţiei în curs de execuţie”, operaţiune
denumită în practică ca fiind „stocarea producţiei neterminate”, evident operaţiunea de „destocare a
producţiei neterminate” se realizează prin înregistrarea inversă a acesteia.
Apreciem că şi Biserica Ortodoxă Română, intră în categoria ONP-urilor ce iniţiază activităţi cu
caracter economic şi considerăm oportun ca în cadrul contabilităţii eparhiei este necesar să se
organizeze şi să se conducă contabilitatea de gestiune pentru produsele, lucrările şi prestările de servicii
realizate în cadrul acestei activităţi. Procedând astfel, se obţin informaţiile utile care să-i permită
justificarea cheltuielilor sub toate aspectele acestora – inclusiv asupra expresiei valorice a consumurilor
înglobate în activităţile economice cu specific de producţie.
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Cap. 5
STUDII DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
Serviciile iniţiate şi organizate de către persoanele juridice fără scop patrimonial – organizaţii
nonprofit reprezintă în concepţia actuală modalităţile concrete prin care se pune la dispoziţia societăţii
civile dintr-un teritoriu bine delimitat, sau din mai multe teritorii, dar cu un regim juridic bine precizat,
gama de activităţi complexe care să conducă la o ridicare în primul rând a nivelului calitativ de
informaţii şi utilităţi publice, de suplimentare şi completare a nevoilor sociale existente, precum şi de
reducere a disparităţilor existente în economia românească.
Inexistenţa serviciilor publice care trebuie asigurate de către instituţiile statului şi de către
unităţile administrativ teritoriale, a reclamat apariţia persoanelor juridice fără scop patrimonial, care prin
activitatea lor să organizeze asemenea servicii pe care să le utilizeze locuitorii acelui spaţiu în condiţii
bune de locuit, de igienă, de sănătate, de deplasare, dar mai ales o siguranţă în ceea ce priveşte
stabilitatea domiciliului şi a confortului.
Fie că este vorba de serviciile de protecţie socială, de asistenţă socială, de acţiuni cu caracter
filantropic, etc., fie că vorbim despre infrastructura drumurilor din interiorul localităţilor rurale, trebuie
să avem în vedere că toate acestea se realizează cu consumuri de muncă vie şi materializată, care la un
moment dat trebuiesc cuantificate şi raportate prin prisma efectului pe care acestea l-au produs asupra
utilizatorilor, că este necesară mai acut ca oricând, că eforturile ocazionate să fie cât mai corect
dimensionate şi evidenţiate, principiul cost - avantaje solicitând informaţii cât mai reale.

5.1 Studiu de caz privind contabilitatea financiară şi gestiunea
unei persoane juridice fără scop patrimonial
Asociaţia „Societatea de Imagistică Musculo Scheletală din România” (SIMSR) este o
organizaţie cu profil medical preocupată de activitatea ştiinţifică şi profesională reunind specialişti cu
competenţă în imagistică şi radiologie cu preocupări în diagnosticul imagistic musculo-scheletal.
Principalul obiectiv al asociaţiei este ridicarea nivelului ştiinţific al membrilor săi şi asigurarea
nivelului calitativ al examenelor imagistice musculo-scheletale la nivelul standardelor internaţionale. Ca
o consecinţă a acestui obiectiv rezultă şi o promovare a activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare
în domeniul radiologiei şi imagisticii musculo-scheletale.
Asociaţia este condusă de către un Consiliul Director. Dintre membrii fondatori sunt desemnaţi
preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului şi secretarul trezorier. Asociaţia are la momentul
constituirii un patrimoniu iniţial de 600 lei. Gestiunea asociaţiei este supusă controlului activităţii unui
cenzor expert contabil cu experienţă în domeniul organizaţiilor nonprofit.
Aşa cum rezultă din obiectul de activitate asociaţia îşi propune să iniţieze toate demersurile
legale care se impun determinând:

obligarea membrilor săi atât fondatori cât şi a celor care consimt să facă parte din această
asociaţie la ridicarea nivelului ştiinţific şi calitativ al examenelor imagistice musculo-scheletale;

antrenarea în activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul imagisticii şi radiologiei astfel
încât asociaţia să-şi atingă scopul pentru care a fost constituită şi să vină în sprijinul acelora care recurg
la examenele de imagistică musculo-sheletală şi a radiologiei ca urmare a unor afecţiuni cu care acestea
sunt diagnosticate.
În vederea asigurării şi realizării obiectivelor menţionate asociaţia are drept scopuri:
- acordarea de facilităţi şi asigurarea de modalităţi organizatorice, funcţionale şi materiale pentru
organizarea manifestărilor ştiinţifice concretizate în: mese rotunde, simpozioane, consfătuiri şi
conferinţe;
- sprijinirea participării membrilor săi la manifestările naţionale şi internaţionale ale
organizaţiilor similare la care asociaţia poate fi afiliată;
- organizarea de cursuri;
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- colaborarea cu Ministerul Sănătăţii şi cu alte organisme guvernamentale si neguvernamentale
interesate în elaborarea şi coordonarea unui program naţional de depistare precoce a bolilor musculare şi
scheletale;
- acreditarea centrelor de instruire în vederea obţinerii competenţei de imagistică musculoscheletală şi promovarea acestora către organismele abilitate ale Ministerului Sănătăţii;
- ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor medicale cu studii medii implicate în diagnosticul
musculo scheletal, în colaborare cu alte structuri guvernamentale sau neguvernamentale.
În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse, asociaţia desfăşoară următoarele
activităţi:
- elaborează anual calendarul manifestărilor ştiinţifice medicale proprii (congrese, conferinţe,
mese rotunde, comisii de experţi) şi propune manifestări ştiinţifice interdisciplinare;
- participă la congrese naţionale şi internaţionale de radiologie;
- comunică rezultatele şi concluziile diferitelor studii şi manifestărilor ştiinţifice la care participă
sau pe care le organizează către Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România (SRIM)
precum şi altor organisme interesate;
- asigură fondul de articole destinat apariţiei revistei medicale proprii, precum şi a altor lucrări
informative ştiinţifice. Sprijină realizarea schimburilor cu reviste similare din străinătate;
- sprijină şi realizează acţiuni ştiinţifice interne şi internaţionale proprii sau organizate de SRIM
sau alte asociaţii medicale similare;
- colaborează direct sau prin intermediul altor organizaţii neguvernamentale cu Ministerul
Sănătăţii, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia Română, Colegiul Medicilor şi Farmaciştilor din
România, universităţile de medicină din centrele universitare, etc. pe probleme organizatorice, de
asistenţă medicală şi cercetare ştiinţifică;
- acordă premii din fondurile proprii cercetărilor ştiinţifice cu impact benefic în domeniul de
activitate al asociaţiei;
- susţine material şi financiar schimburile de experienţă profesională şi participarea la congrese
internaţionale;
- sprijină studenţii, masteranzii sau doctoranzii cu rezultate foarte bune la învăţătură şi/sau
cercetare prin acordarea de burse de studii şi /sau acordarea de premii în bani sau obiecte;
- recompensează cadrele didactice universitare ce conduc prin activităţile lor la creşterea calităţii
actului educaţional şi la obţinerea rezultatelor de excelenţă de către unii studenţi, masteranzi,
doctoranzi;
- iniţiază, elaborează şi implementează proiecte şi programe medicale de natură a spori prevenţia
bolilor musculare şi scheletale;
- organizează activităţi de sondare şi identificare a nevoilor educaţionale ale comunităţii în
domeniul medical şi al sănătăţii;
- atrage fonduri băneşti de la persoane fizice sau juridice conform legilor în vigoare pentru
îmbunătăţirea materială a unităţilor medicale şi pentru desfăşurarea în condiţii de standarde europene a
procesului de investigaţii precum şi a celui educativ şi ştiinţific;
- editează, tipografiază buletine informatice, broşuri, cataloage, reviste, cărţi etc. în scopul
realizării obiectivelor asociaţiei;
- organizează orice activităţi care au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul
asociaţiei.
Pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor profesionale şi/sau de cercetare sau
didactice, asociaţia poate deţine, închiria sau administra spaţii, săli de conferinţe etc. Fondurile băneşti
ale asociaţiei provin din:
 Cotizaţiile membrilor;
 Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile cu respectarea
dispoziţiilor legale;
 Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de către asociaţie;
 Veniturile realizate din activităţi economice directe (organizare de cursuri);
 Donaţii;
 Sponsorizări sau legate;
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Resurse obţinute de la bugetul de stat, de la bugetele locale, de la fondurile speciale;
Alte venituri.

În ceea ce priveşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, aceasta se poate realiza în următoarele
cazuri :




Când adunarea generală a hotărât acest lucru;
Când scopul asociaţiei nu mai poate fi atins;
Când numărul membrilor scade sub limita legală (3 membrii);

La lichidare patrimoniul asociaţiei va primi destinaţia hotărâtă de membrii fondatori, lichidarea
se va efectua conform dispoziţiilor legate în vigoare la data producerii acesteia, bunurile asociaţiei vor fi
transmise numai către organizaţii nonprofit cu scop identic sau asemănător.
Asociaţia se poate afilia la organizaţii române şi străine, naţionale sau internaţionale respectând
scopul şi obiectivele sale şi în baza hotărârii consiliului director.
Din datele prezentate mai sus se poate observa că organizaţia aleasă are un scop nelucrativ iar
activităţile desfăşurate sunt foarte bine delimitate atât din punct de vedere al bugetării resurselor de
finanţare a acestora cât şi din punct de vedere al execuţiei lor, la fiecare dintre acestea stabilindu-se în
invitaţia de participare la mesele rotunde, consfătuiri, congrese şi conferinţe etc. condiţiile de
participare, punctajul obţinut prin participarea la aceste manifestări de către cadrele didactice,
cercetătorii, doctoranzii, masteranzii etc. prin acordarea de puncte profesionale ce trebuie acumulate de
către aceste categorii profesionale în accederea lor la grade profesionale superioare, la calificative etc..
Contabilitatea financiară a activităţii asociaţiei este organizată şi condusă în conformitate cu
prevederile Legii nr. 82 din 1991 completată şi modificată şi a Ordinului Ministerului Economiei şi
Finanţelor nr. 1969 din 2007 cu modificările ulterioare437. În ceea ce priveşte evidenţa tehnico-operativă
şi contabilă aceasta este constituită din:
- Registrul Membrilor Asociaţiei;
- Documentele justificative pentru încasarea: participării la patrimoniu de către membrii
fondatori, cotizaţiilor de la membrii asociaţiei, taxei de participare la mese rotunde, consfătuiri,
congrese şi conferinţe sunt chitanţe şi extrase de cont ;
- Registre conduse în mod electronic: Registrul de casă, Registrul Jurnal, Registrul Inventar,
Registrul Numerelor de Inventar a Mijloacelor Fixe, Registrul de cumpărări, Registrul de vânzări;
- Fişe de cont contabil analitic şi sintetic;
- Balanţe analitice;
- Facturi privind sponsorizările efectuate de către societăţi cu profil imagistic, cu profil
comercial în funcţie de procentele prevăzute de codul fiscal438.
În ceea ce privesc raportările de natură financiar - contabilă către instituţiile specializate ale
statului (Ministerul Finanţelor Publice) aceste sunt cele prevăzute în Ordinul 1969/1997, se întocmesc la
sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, se depun în termen de 120 de zile de la sfârşitul exerciţiului
financiar şi se concretizează în:

Bilanţul contabil prescurtat;

Contul prescurtat al exerciţiului,

Notele explicative anexe la situaţiile financiare care se compun din situaţiile privind:
- Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar;
- Activele imobilizate pentru activităţi fără scop patrimonial şi pentru activităţi economice;
- Provizioanele;
- Disponibilul cu destinaţie specială;
- Creanţele şi datoriile;
Ordin nr. 2.869 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementari contabile, Emitent:
Ministerul Finantelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 882 din 29 decembrie 2010, Data intrării în vigoare : 29 decembrie 2010
438
Lege nr. 571/2003, legislaţie citată, art. 21, alin. 4, lit. p)
257
437

- Principiile, politicile şi metodele contabile;
- Salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere;
- Alte informaţi;

Balanţa de verificare;

Raportul preşedintelui asociaţiei;

Raportul Cenzorului;

Declaraţia439 scrisă a preşedintelui asociaţiei prin care îşi asumă răspunderea pentru
întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a
celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Procesul Verbal al Adunării Generale a Asociaţiei.
Prezentăm în continuare bilanţul contabil prescurtat şi contul prescurtat al exerciţiului al
Asociaţiei Societatea de Imagistică Musculo Scheletală din România la data de 31.12.2010.
Judeţul Timiş
Persoana juridică Asociaţia Societatea de Imagistică Musculo Scheletală din România
Adresa Timisoara
Activităţi desfăşurate
- Fără scop patrimonial: Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Efectivul de personal: 0
- Economică sau financiară: Efectivul de personal 0
Durata efectivă de funcţionare (în luni) 12
Cod de identificare fiscală: 24786771

BILANŢ PRESCURTAT

Denumirea indicatorului
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
II. CREANŢE
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
C. CHELTUIELI ÎN AVANS
D. DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI ÎN AVANS
- subvenţii pentru investiţii
- venituri înregistrate în avans
J. CAPITAL ŞI REZERVE

439

SOLD LA
31.12.2009

31.12.2010

5239
5239

7300

6910

7497
14797

12542
19452

12295
2502
2502

15890
3562
8801

Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată), legislaţie citată, art 30
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Denumirea indicatorului
I. CAPITAL
II. REZERVE DIN REEVALUARE
III. REZERVE
IV. EXCEDENTUL / PROFITUL SAU DEFICITUL /
PIERDEREA REPORTATĂ
V. EXCEDENTUL / PROFITUL SAU DEFICITUL /
PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
Repartizarea excedentului / profitului
Repartizarea excedentulului privind activităţile fără scop patrimonial
Repartizarea profitului privind activităţile economice
CAPITALURI PROPRII TOTAL
Fondul social al Caselor de Ajutor Reciproc
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor
Reciproc
Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari
Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial
CAPITALURI - TOTAL

SOLD LA
31.12.2009
600

31.12.2010
600

120
1782

120
8081

2498

6299

2498
2498

6299
6299

2502

8801

2502

8801

45681
43183
2498

63197
56898
6299

45681
43183
2498

63197
56898
6299

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial
II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial
III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial - Excedent
- Deficit
IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială
V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială
VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială - Excedent
- Deficit
VII. Venituri din activităţile economice
VIII. Cheltuieli privind activităţile economice
IX. Rezultatul activităţilor economice - Excedent
- Deficit
X. Venituri totale
XI. Cheltuieli totale
XII. Rezultatul net al exerciţiului - Excedent
- Deficit

5.1.1 Contabilitatea activităţii curente desfăşurate de asociaţie
A. Înregistrarea capitalului
Contribuţiile în numerar ale membrilor fondatori la constituirea patrimoniului asociaţiei în sumă
de 600 lei au fost depuse în contul curent de la bancă.
- înregistrarea sumelor depuse ca aport în contul de disponibil
5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru activitatea = 101 „Capital”
fără scop patrimonial”

600

Considerăm oportun să prezentăm procesul organizatoric iniţiat de către asociaţie privind
organizarea, desfăşurarea, evidenţierea, raportarea şi controlul unei conferinţe cu profil imagistic
musculo-scheletal.
Cu aproximativ 6 luni înainte de desfăşurarea evenimentului Consiliul Director al asociaţiei în
şedinţa sa ordinară printre alte puncte ale ordinii de zi stabileşte data organizării unei conferinţe
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naţionale de imagistică musculo-scheletală în care sunt invitaţi, în primul rând medici primari,
specialişti, rezidenţi, fizicieni, chineto-terapeuţi dar şi alte profesii conexe acestui profil. De regulă,
organizarea conferinţei este în prima săptămână a lunii noiembrie a anului în curs. Se stabileşte un
colectiv de organizare cu responsabilităţi precise şi cu termene exacte privind încasarea taxei de
participare, încasarea cotizaţiei anuale, stabilirea locaţiei de desfăşurare, identificarea şi procurarea
logisticii necesare, persoane de contact etc..
Sursele financiare ale conferinţei sunt asigurate din taxa de participare la conferinţă, cotizaţia
anuală a membrilor, identificarea potenţialilor sponsori şi donatori de resurse băneşti şi materiale. În
funcţie de perioada în care se încasează taxa de participare aceasta poate varia între 50 şi 200 ron pentru
fiecare participant (în funcţie de gradul profesional al acestuia) şi de termenele de achitare prevăzute în
invitaţia de participare. Achitarea cotizaţiei anuale reprezintă un criteriu de acceptare a participării la
conferinţă. Fiecare participant înscris devine de drept membru al asociaţiei în momentul înscrierii la
eveniment şi al plăţii cotizaţiei şi a taxei de participare, astfel că asociaţia îşi îndeplineşte obiectivul
pentru care a fost constituită şi anume de a presta servicii doar pentru membrii ei asociaţi.
Atât taxa de participare cât şi cotizaţia anuală poate fi achitată fie numerar, fie prin cont bancar
astfel încât documentele utilizate pentru aceste operaţiuni sunt factura fiscală, chitanţa, respectiv
extrasul de cont. Chitanţele sunt evidenţiate cronologic în Registrul de casă organizat şi condus în
sistem informatic integrat, iar facturile sunt înregistrate în mod cronologic în registrul de vânzări.
B. Contabilitatea veniturilor
Contabilitatea veniturilor se ţine cu ajutorul conturilor din clasa a 7-a „Conturi de venituri”,
grupa 73 „Venituri din activităţile fără scop lucrativ”, şi anume :
a. Înregistrarea veniturilor din cotizaţiile membrilor:
- la emiterea facturii:
461 „Debitori diverşi”

= 7311 „Venituri din cotizaţiile şi 13.202,40
taxele de înscriere ale membrilor”

- la încasare:
%
= 461 „Debitori diverşi”
5311.1 „Casa în lei pentru activitatea fără scop
patrimonial”
5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru activitatea
fără scop patrimonial”

13.202,40
6.435,70
6.856,70

b. Înregistrarea veniturilor din sponsorizări
Sponsorizările în bani şi în natură au la bază contractele de sponsorizare încheiate între sponsor
şi reprezentantul legal al asociaţiei în care părţile de comun acord convin asupra cuantumului bănesc al
sponsorizării precum şi denumirea expresă a bunului evaluat conform negocierilor între părţi.
Documentele utilizate pentru aceste operaţiuni sunt contractul, factura fiscală, şi chitanţa. Chitanţele
sunt evidenţiate cronologic în Registrul de casă, iar facturile sunt înregistrate în mod cronologic în
registrul de vânzări.
În momentul încheierii contractului de sponsorizare se emite factura fiscală.
- înregistrarea facturii fiscale:
461 „Debitori diverşi”

= 7332 „Venituri din sumele sau 45.000,00
bunurile primite prin sponsorizare”
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b. înregistrarea încasării sumelor primite din sponsorizări :
%
= 461 „Debitori diverşi”
5311.1 „Casa în lei pentru activitatea fără scop
patrimonial”
5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru activitatea
fără scop patrimonial”

45.000,00
5.000,00
40.000,00

c. Înregistrarea veniturilor din dobânzi
Asupra disponibilităţilor aflate în contul bancar până în momentul utilizării lor, unitatea bancară
aplică dobânzile comerciale negociate cu asociaţia şi stabileşte venitul financiar care se evidenţiază în
extrasul de cont al acesteia. Dacă în intervalul dintre începerea înscrierii participanţilor la conferinţă şi
data ţinerii conferinţei există un interval de timp mai mare de 30 de zile asociaţia constituie depozite
bancare la termen cu alte procente de fructificare a disponibilităţilor existente. La expirarea termenului
de constituire a depozitului unitatea bancară calculează şi virează venitul financiar în contul de
disponibilităţi curente al asociaţiei.
a. Înregistrarea veniturilor financiare reprezentând dobânzile la disponibilităţile la vedere, pe baza
extrasului de cont:
5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru activitatea = 7341 „Venituri din dobânzile 7,88
fără scop patrimonial”
obţinute din plasarea disponibilităţilor
rezultate din activităţile fără scop
patrimonial”
b. Înregistrarea constituirii depozitului, încasarea veniturilor financiare din aplicarea dobânzilor la
disponibilităţile la termen şi desfiinţarea depozitului prin prelucrarea extrasului de cont:
- constituire depozitului:
5081.1 „Alte titluri de plasament
activitatea fără scop patrimonial”

pentru = 5121.1 „Conturi la bănci în lei 80.000,00
pentru activitatea fără
scop
patrimonial”

- înregistrarea dobânzii:
5088.1 „Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de = 7341 „Venituri din dobânzile 709,50
plasament pentru activitatea fără
scop obţinute din plasarea disponibilităţilor
patrimonial”
rezultate din activităţile fără scop
patrimonial”

- încasarea dobânzii:
5081.1 „Alte titluri de plasament
activitatea fără scop patrimonial”

pentru = 5088.1 „Dobânzi la obligaţiuni şi 709,50
titluri de plasament pentru activitatea
fără scop patrimonial”

- desfiinţarea depozitului:
5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru activitatea = 5081.1 „Alte titluri de plasament 80.709,50
fără scop patrimonial”
pentru activitatea fără
scop
patrimonial”
Având în vedere că nu este vorba de achiziţionarea de titluri de valoare de către
organizaţia nonprofit, ci de transferul disponibilităţilor dintr-un cont bancar la care se aplică o
anumită dobândă într-un alt cont bancar la care se aplică o dobândă mai mare am considerat
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oportun să înfiinţăm conturile sintetice de gradul II: 5082 „Depozite bancare pe termen scurt” şi
5083 „Dobânzi aferente depozitelor bancare pe termen scurt”. Cele două conturi fac parte din
contul sintetic de gradul I 508 „Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate”, sunt conturi
de activ.
Contul 5082 „Depozite bancare pe termen scurt” se debitează prin creditul conturilor 512
„Conturi la bănci în lei” cu valoarea depozitelor bancare pe termen scurt constituite şi prin
creditul contului 5083 „Dobânzi aferente depozitelor bancare pe termen scurt” cu valoarea
dobânzii capitalizate conform clauzelor contractuale, şi se creditează prin debitul contului 512
„Conturi la bănci în lei” la încetarea contractului de depozit.
Contul 5083 „Dobânzi aferente depozitelor bancare pe termen scurt” este un cont de activ,
se debiteză prin creditul contului 7341 „Venituri din dobânzile obţinute din plasarea
disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial” şi prin creditul contului 766
„Venituri din dobânzi” pentru disponibilităţilor rezultate din activităţile cu caracter economic, şi
se creditează cu dobânda aferentă depozitului constituit în condiţiile în care nu există clauză
capitalizării prin debitul contului 512 „Conturi la bănci în lei”, sau când este prevăzută clauza
capitalizării dobânzii prin debitul contului 5082 „Depozite bancare pe termen scurt”.
Procedând conform explicaţiilor de mai sus vom avea următoarele înregistrări contabile:
- constituire depozitului:
5082 „Depozite bancare pe termen scurt”

= 5121.1 „Conturi la bănci în lei 80.000,00
pentru activitatea fără
scop
patrimonial”

- înregistrarea dobânzii:
5083 „Dobânzi aferente depozitelor bancare = 7341 „Venituri din dobânzile 709,50
pe termen scurt”
obţinute
din
plasarea
disponibilităţilor
rezultate
din
activităţile fără scop patrimonial”

- încasarea dobânzii:
5082 „Depozite bancare pe termen scurt”

=
5083
depozitelor
scurt”

„Dobânzi
aferente 709,50
bancare pe termen

- desfiinţarea depozitului:
5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru = 5082 „Depozite bancare pe termen 80.709,50
activitatea fără scop patrimonial”
scurt”
d. Înregistrarea veniturilor din taxele de participare la evenimentele organizate
- la emiterea facturii:
461 „Debitori diverşi”

= 737 „Venituri din acţiuni ocazionale 4.277,10
utilizate în scop social sau profesional
potrivit statutului de organizare şi
funcţionare”

- la încasare:
%
= 461 „Debitori diverşi”
5311.1 „Casa în lei pentru activitatea fără scop
patrimonial”

4.277,10
1.132,00
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5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru activitatea
fără scop patrimonial”

3.145,10

C. Contabilitatea cheltuielilor
Referitor la cheltuielile asociaţiei aceste sunt cheltuieli privind materialele de natura obiectelor
de inventar, cheltuieli privind materialele nestocate, chiriile, cheltuieli poştale şi taxe de
telecomunicaţii, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli cu amortizarea, iar cele ocazionate de
desfăşurarea conferinţei, se concretizează în serviciile sunetistului, translatorilor, organizatorilor paginii
web a evenimentului, publicitatea în mass media scrisă, audio, video, cheltuieli cu mape şi pliante, afişe,
postere, rame foto, cu produse de protocol, servicii cazare si servicii hoteliere şi de conferinţă.
Documentele care au stat la baza achiziţiei acestor servicii, produse etc. sunt reprezentate de
facturile fiecărui furnizor. În funcţiei de natura serviciilor s-au utilizat conturile de cheltuieli prevăzute
de clasa a 6-a grupele 60, 61, şi 62 în corespondenţă cu conturile care evidenţiază furnizorii bunurilor
sau serviciilor respective.
- înregistrarea cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar:
3031„Materiale de natura obiectelor de inventar
pentru activitatea fără scop patrimonial”
6031 „Cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar pentru activităţile fără
scop patrimonial”

= 401 „Furnizori”

8.907,32

= 3031„Materiale de natura obiectelor 8.907,32
de inventar pentru activitatea fără scop
patrimonial”

- înregistrarea cheltuielilor privind materialele nestocate (mape şi pliante, afişe, postere, rame foto):
6041 „Cheltuieli privind materialele nestocate = 401 „Furnizori”
pentru activităţile fără scop patrimonial”

21.499,29

- înregistrarea cheltuielilor cu chiriile (chiria spaţiului unde îşi are sediul asociaţia şi chiriile pentru
spaţiile unde se desfăşoară evenimentele organizate de asociaţie):
6121 „Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de = 401 „Furnizori”
gestiune şi chiriile pentru activităţile fără scop
patrimonial”

15.753.33

- înregistrarea cheltuielilor poştale ocazionate de trimiterea invitaţiilor la evenimentele organizate:
6261 „Cheltuieli poştale şi taxe de = 401 „Furnizori”
telecomunicaţii pentru activităţile fără scop
patrimonial”

207,52

- înregistrarea cheltuielilor cu serviciile bancare:
6271 „Cheltuieli cu serviciile bancare şi = 5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru 375,28
asimilate
pentru
activităţile
fără
scop activitatea fără scop patrimonial”
patrimonial”
- înregistrarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi (sunetişti, translatori, organizatori pagina
web a evenimentelor organizate)
6281 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de = 401 „Furnizori”
terţi pentru activităţile fără scop patrimonial”

523,78

- înregistrarea altor cheltuieli de exploatare (produse de protocol, servicii cazare şi servicii hoteliere şi
de conferinţă)
65881 „Alte cheltuieli de exploatare pentru = 401 „Furnizori”

2.098,32
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activităţile fără scop patrimonial”
- înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea mobilierului şi aparaturii birotice
68111 „Cheltuieli de exploatare privind = 2817.01 „Amortizarea mobilierului, 733,37
amortizarea imobilizărilor pentru activităţile fără aparaturii birotice, echipamentelor de
scop patrimonial”
protecţie a valorilor umane şi materiale
şi altor active corporale privind
activităţile fără scop patrimonial”
- plata furnizorilor de servicii, de materiale de natura obiectelor de inventar şi a materialelor nestocate
401 „Furnizori”

=
%
48.989,56
5311.1 „Casa în lei pentru activitatea
fără scop patrimonial”
5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru
activitatea fără scop patrimonial”

Un caz special este cel reprezentat de acordarea premiilor pentru cele mai bune lucrări ale
participanţilor la conferinţă, premii concretizate în publicaţii de specialitate (cărţi, tratate) care
au fost evidenţiate în contul privind obiectele de inventar şi premii în bani, care conform codului
fiscal sunt impozitate şi impozitul virat pe destinaţiile legale.
Premiile în natură :
- constituirea premiului în natură şi a impozitului aferent
3031 „Materiale de natura obiectelor de inventar =
5.800,00
pentru activitatea fără scop patrimonial”
401 „Furnizori”
4.872,00
444 „Impozitul pe venituri de natura 928,00
salariilor şi din alte drepturi”
- acordarea premiului:
6588 „Alte cheltuieli de exploatare”

= 3031 „Materiale de natura obiectelor 5.800,00
de inventar pentru activităţile fără scop
patrimonial”

- virarea impozitului la bugetul consolidat al statului:
444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor şi = 5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru 928,00
din alte drepturi”
activitatea fără scop patrimonial”

Premiile în bani:
- înregistrarea premiului
6588 „Alte cheltuieli de exploatare”

= 421 „Personal salarii datorate”

1.000,00

- reţinerea impozitului:
421 „Personal salarii datorate”

= 444 „Impozitul pe venituri de natura 160,00
salariilor şi din alte drepturi”

- virarea impozitului:
444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor şi = 5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru 160,00
din alte drepturi”
activitatea fără scop patrimonial”
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- plata premiului:
421 „Personal salarii datorate”

= 5311.1 „Casa în lei pentru activitatea 840,00
fără scop patrimonial”

În ceea ce priveşte acordarea premiilor în bani şi natură pentru cei care prezintă lucrări
ştiinţifice cu caracter deosebit, dacă avem în vedere faptul că prin achitarea taxei de participare,
participanţii sunt socotiţi obligatoriu şi membrii ai asociaţiei, deci există posibilitatea asimilării
lor în categoria personalului asociaţiei, chiar dacă nu există un raport de muncă, apreciem
necesar să introducem şi în contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial contul 649 şi
implicit 429 aşa cum acestea sunt menţionate în planul de conturi al instituţiilor publice 440
finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, fondurile speciale sau parţial din bugetele
menţionate anterior şi din venituri proprii (extrabugetare) stabilind astfel un raport cauzal între
sursa de venit şi beneficiarul acesteia.
Contul 429 „Premii în bani acordate membrilor asociaţiei” este un cont de pasiv. Cu
ajutorul acestui cont se evidenţiază premiile în bani acordate membrilor şi în natură acordate
membrilor asociaţiei conform statului de organizare şi funcţionare al acesteia prin debitul
contului 6492 „Cheltuieli privind premiile în bani acordate membrilor asociaţiei”. Se debitează
cu ocazia reţinerii impozitului prin creditul contului „Impozitul pe venituri de natura salariilor şi
din alte drepturi”, şi cu restul de plată al premiului achitat prin casieria asociaţiei prin creditul
contului 5311 „Casa în lei”, iar în condiţiile în care beneficiarul premiului deţine un cont bancar
şi solicită virarea restului de plată în acest cont prin creditul contului 5121 „Conturi la bănci în
lei”. Contul poate prezenta sold creditor reprezentând restul de plată a premiului neridicat.
Contul 649 „Cheltuieli privind premiile în bani şi natură acordate membrilor asociaţiei”
ţine evidenţa cheltuielilor cu premiile în natură şi în bani acordate membrilor asociaţiei. Este un
cont de activ. Se debitează în cursul lunii cu valoarea premiilor în bani acordate membrilor
asociaţiei prin creditul contului 429 „Premii în bani acordate membrilor asociaţiei”, şi cu
valoarea premiilor în natură acordate membrilor asociaţiei prin creditul contului 303 „Materiale
de natura obiectelor de inventar”. La sfârşitul lunii se creditează cu valoarea premiilor în natură
şi în bani acordate membrilor asociaţiei prin debitul contului 1211 “Excedent sau deficit privind
activităţile fără scop patrimonial”. Nu înregistrează sold la sfârşitul lunii. Contul se desfăşoară în
două analitice: 6491 „Cheltuieli privind premiile în natură acordate membrilor asociaţiei” si
contul 6492 „Cheltuieli privind premiile în bani acordate membrilor asociaţiei”.
Premiile în natură :
- constituirea premiului în natură şi a impozitului aferent
3031 „Materiale de natura obiectelor de inventar =
5.800,00
pentru activitatea fără scop patrimonial”
401 „Furnizori”
4.872,00
444 „Impozitul pe venituri de natura 928,00
salariilor şi din alte drepturi”
- acordarea premiului:
6491 „Cheltuieli privind premiile în natură = 3031 „Materiale de natura obiectelor 5.800,00
acordate membrilor asociaţiei”
de inventar pentru activităţile fără scop
patrimonial”

440

Ordin nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (actualizat la iunie 2009) pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de
aplicare a acestuia, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 1186 din 29 decembrie 2005, Data intrării
în vigoare : 29 decembrie 2005
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- virarea impozitului la bugetul consolidat al statului:
444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor şi = 5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru 928,00
din alte drepturi”
activitatea fără scop patrimonial”
Premiile în bani:
- înregistrarea premiului
6492 „Cheltuieli privind premiile în bani = 429 „Premii în bani acordate 1.000,00
acordate membrilor asociaţiei”
membrilor asociaţiei”
- reţinerea impozitului:
429 „Premii
asociaţiei”

în

bani

acordate

membrilor = 444 „Impozitul pe venituri de natura 160,00
salariilor şi din alte drepturi”

- virarea impozitului:
444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor şi = 5121.1 „Conturi la bănci în lei pentru 160,00
din alte drepturi”
activitatea fără scop patrimonial”
- plata premiului:
429 „Premii
asociaţiei”

în

bani

acordate

membrilor = 5311.1 „Casa în lei pentru activitatea 840,00
fără scop patrimonial”

În cazul acordării premiului în bani sau în natură se utilizează statul de plată pentru plata
salariilor completându-se coloana de reţineri cu impozitul aferent.
D. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli
Din compararea veniturilor cu cheltuielile referitoare la activitatea organizată, rezultă excedent
sau deficit. În condiţiile înregistrării excedentului nivelul acestuia se înregistrează în creditul contului
1211.01 „Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” prin închiderea atât a conturilor
de venituri cât şi a conturilor de cheltuieli cu acest cont. La sfârşitul exerciţiului bugetar conform
legislaţiei în vigoare contul de excedent sau deficit intră în corespondenţă cu creditul contului 1171.01
„Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile
fără scop patrimonial”. În condiţiile înregistrării deficitului de pe urma desfăşurării activităţii nivelul
acestuia se înregistrează în debitul contului 1211.01 „Excedent sau deficit privind activităţile fără scop
patrimonial” prin închiderea atât a conturilor de venituri cât şi a conturilor de cheltuieli cu acest cont. La
sfârşitul exerciţiului bugetar conform legislaţiei în vigoare contul de excedent sau deficit intră în
corespondenţă cu debitul contului 1171.01 „Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau
deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial”. Din activitatea asociaţiei şi datorită
managementului corespunzător efectuat nu s-a înregistrat deficit de pe urma conferinţei naţionale
organizate (4 ediţii).
- închiderea conturilor de venituri:
= 1211.01 „Excedent sau deficit 63.196,88
privind
activităţile
fără
scop
patrimonial”
7311 „Venituri din cotizaţiile şi taxele de
13.202,40
înscriere ale membrilor”
7332 „Venituri din sumele sau bunurile primite
45.000,00
prin sponsorizare”
7341 „Venituri din dobânzile obţinute din
717,38
%
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plasarea
disponibilităţilor
rezultate
din
activităţile fără scop patrimonial”
737 „Venituri din acţiuni ocazionale utilizate în
scop social sau profesional potrivit statutului de
organizare şi funcţionare”

4.277,10

- închiderea conturilor de cheltuieli:
1211.01 „Excedent sau deficit privind activităţile =
%
fără scop patrimonial”
6031 „Cheltuieli privind materialele de
natura obiectelor de inventar pentru
activităţile fără scop patrimonial”
6041 „Cheltuieli privind materialele
nestocate pentru activităţile fără scop
patrimonial”
6121 „Cheltuieli cu redevenţele,
locaţiile de gestiune şi chiriile pentru
activităţile fără scop patrimonial”
6261 „Cheltuieli poştale şi taxe de
telecomunicaţii pentru activităţile fără
scop patrimonial”
6271 „Cheltuieli cu serviciile bancare
şi asimilate pentru activităţile fără scop
patrimonial”
6281 „Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi pentru activităţile
fără scop patrimonial”
649 „Cheltuieli privind premiile în
bani şi natură acordate membrilor
asociaţiei”
65881 „Alte cheltuieli de exploatare
pentru
activităţile
fără
scop
patrimonial”
68111 „Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea imobilizărilor
pentru
activităţile
fără
scop
patrimonial”

56.898,21
8.907,32
21.499,29
15.753.33
207,52
375,28
523,78
6.800,00
2.098,32
733,37

- la sfârşitul exerciţiului bugetar :
1171.01 „Rezultatul reportat reprezentând = 1211.01 „Excedent sau deficit 6.298,67
excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind
activităţile
fără
scop
privind activităţile fără scop patrimonial”
patrimonial”
5.1.2 Contabilitatea subvenţiilor primite de la bugetul de stat
Asociaţia prin cercetările ştiinţifice efectuate şi prin clasificarea acesteia în primele locuri
ale asociaţiilor româneşti de profil, conform OG nr. 26/2000441 poate începând cu anul 2012 să
intre în categoria asociaţiilor agreate de interes public şi să beneficieze de bani publici respectiv
subvenţii de la stat.
Ca urmare resursele financiare sunt asigurate pe de o parte de resursele proprii ale asociaţiei,
precum şi de resursele financiare primite de la bugetul de stat, care trebuie evidenţiate în conturi
analitice distincte de activitatea proprie curentă, astfel încât să existe posibilitatea identificării în orice
moment a acestora, atât din punct de vedere al accesării lor cât şi a utilizării acestora.
Ordonanţă nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (actualizată până la decembrie 2008) cu privire la asociaţii şi fundaţii, Emitent:
Guvernul, Publicat în: M.O. nr. 39 din 31 ianuarie 2000, Data intrării în vigoare : 30 aprilie 2000, Art 38, 39
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În vederea obţinerii resurselor financiare de la bugetul de stat, a contabilizării lor, pentru diferite
activităţi precizate în mod expres, apreciem că este necesară elaborarea unor proceduri în care să se
evidenţieze distinct:
- temeiul legal al solicitării acestor resurse,
- modul de evidenţiere în contabilitate a acestora,
- modul de utilizare a fondurilor primite,
- modul de depunere a cererii de finanţare,
- modul de restituire către buget a sumelor neutilizate până la finele anului bugetar şi care sunt
prevăzute în mod expres în normele de închidere a exerciţiului bugetar442.
Referitor la temeiul legal, apreciem că este necesară completarea statutului asociaţiei, referitoare
la sursele de venit ale acesteia, cu posibilitatea de a beneficia de resurse publice din bugetul consolidat
al statului (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul fondurilor speciale).
În ceea ce priveşte procedura de contabilitate (primirea fondurilor, utilizarea, justificarea şi
raportarea lor), trebuie să i se stabilească responsabilului financiar al asociaţiei prin fişa postului:
- obligativitatea conducerii contabilităţii asociaţiei, precum şi aplicarea tuturor procedurilor financiare
existente la nivelul acesteia cu indicarea conturilor ce vor fi utilizate;
- responsabilităţi legate de primirea, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor referitoare la resursele
publice;
- raportarea rezultatelor obţinute în urma utilizării informaţiilor;
- controlului pe parcursul derulării activităţilor finanţate din aceste surse şi modul de soluţionare a
eventualelor aspecte negative rezultate;
Conturile utilizate în ceea ce priveşte primirea resurselor publice sunt prevăzute în planul de
conturi al persoanelor juridice fără scop patrimonial clasa 7 grupa 73.
a. Primirea sumelor din bugetul consolidat al statului:
5121.03 „Conturi la bănci în lei pentru = 7392 „Ajutoare şi împrumuturi
subvenţii”
nerambursabile din ţară şi din
străinătate şi subvenţii pentru venituri”
Conform legii finanţelor publice443 alimentarea cu surse din bugetul consolidat se face periodic
(în termenele scadente prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli) în baza unei cereri întocmite de
către asociaţie prin responsabilul financiar cu viză de control financiar preventiv şi înaintată
ordonatorului bugetului respectiv în care se precizează nivelul sumelor primite şi utilizate, precum şi a
necesarului pentru perioada următoare. Termenul de depunere a cererii de primire a fondurilor este data
de 20 a lunii curente pentru luna următoare.
Utilizarea fondurilor primite, respectiv activităţile iniţiate de către asociaţie, acestea trebuie să
aibă la bază documente justificative din care să rezulte obiectul operaţiunii financiare, temeiul legal al
organizării şi desfăşurării acestor acţiuni. Documentele pot fi de natura chitanţelor, facturilor fiscale,
eventual a statelor de plată, a notelor de intrare recepţie, a bonurilor de consum etc..
b. Utilizarea resurselor publice, respectiv achiziţionarea de stocuri sau cheltuieli efectuate:
%

= 401 „Furnizori”

3xx „Conturi de stocuri”
6xx „Conturi de cheltueili”
- plata furnizorului:
401 „Furnizori”

=%

Ordin nr. 2.839 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
al anului 2010, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 851 din 20 decembrie 2010
443
Lege nr. 500 din 11 iulie 2002 (actualizată la iunie 2011) privind finanţele publice, Emitent: Parlamentul, Publicat în:
M.O. nr. 597 din 13 august 2002, Data intrării în vigoare : 1 ianuarie 2003
268
442

5121.03 „Conturi la bănci în lei pentru
subvenţii”
5311 „Casa în lei”
d. Restituirea către buget a sumelor neutilizate până la finele anului bugetar şi care sunt
prevăzute în mod expres în normele de închidere a exerciţiului bugetar, are la bază întocmirea unui
ordin de plată cu suma neutilizată şi restituirea acestei sume din contul de disponibilităţi al asociaţiei
către organul finanţator (bugetul consolidat). Conform dispoziţiilor legale444 445persoanele juridice
indiferent de regimul juridic al acestora, care desfăşoară activităţi în care se utilizează resurse publice
sunt obligate să deschidă un cont la trezoreria statului, în acest caz restituirea către finanţator (bugetul
consolidat), se va derula prin intermediul trezoreriei statului. Tot prin trezorerie se vor derula şi
activităţi în care furnizorul de servicii este o instituţie publică (activităţi autofinanţate).
5121.03 „Conturi la bănci în lei pentru = 7392 „Ajutoare şi împrumuturi Cu minus
subvenţii”
nerambursabile din ţară şi din
străinătate şi subvenţii pentru venituri”
Iar pentru perioadele precedente :
1171.01
„Rezultat
reportat
reprezentând = 5121.03 „Conturi la bănci în lei
excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit pentru subvenţii”
privind activităţile fără scop patrimonial”
5.1.3 Contabilitatea fondurilor nerambursabile
În condiţiile în care asociaţia iniţiază accesarea de fonduri europene nerambursabile dar care
sunt şi cu finanţare din partea bugetului de stat apreciem că este necesară o succesiune de operaţiuni
legate de stabilirea responsabilităţilor, modul de verificare a documentelor precum şi modul de
înregistrare şi prezentare a acestor documente.
În cazul acestor fonduri trebuie întocmite anumite proceduri de lucru (care sunt obligatorii
conform contractului de finanţare): procedura de contabilitate, procedura de autorizare plăţi, procedura
de efectuare plăţi, procedura pentru depunerea cererii de rambursare etc., iar înregistrările se efectuează
în conformitate cu aceste proceduri. În elaborarea procedurilor în mod obligatoriu trebuie definiţi:
managerul de proiect, responsabilul financiar, contabilul sau economistul.
Astfel:
- Managerul de proiect, este responsabil pentru aplicarea procedurii privind contabilitatea proiectului;
- Responsabilul financiar urmăreşte, verifică şi confirmă punerea în practică a prevederilor procedurii;
- Contabilul sau economistul va avea responsabilitatea pentru înregistrarea cronologică şi sistematică,
prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute, controlul
operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate.
În acest sens, contabilul sau economistul:

are obligaţia să respecte legislaţia în vigoare în domeniul contabilităţii, în ceea ce priveşte
derularea proiectului;

asigură corespondenţa dintre cheltuielile declarate, înregistrările contabile şi documentele suport
aferente Cererilor de Rambursare;

Ordonanţă de urgenţă nr. 146 din 31 octombrie 2002 (republicată)(actualizată la iunie 2011) privind formarea şi utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O. nr. 295 din 16 aprilie 2008, Data intrării în
vigoare : 16 aprilie 2008
445
Ordin nr. 1.235 din 19 septembrie 2003 (actualizat la august 2009) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O.
nr. 734 din 21 octombrie 2003, Data intrării în vigoare : 21 octombrie 2003
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permite reprezentanţilor Organismului Intermediar (OI) şi/sau Autorităţii de Management (AM)
să realizeze misiuni de verificare a contabilităţii, punând la dispoziţie toate documentele care au
legătură cu proiectul;

ţine contabilitatea pe conturi analitice pentru fiecare tip de contract (servicii, lucrări) şi surse de
finanţare;

are obligaţia să ţină o evidenţă strictă a prefinanţării primite, utilizării şi restituirii acesteia;

ţine distinct evidenţa cheltuielilor eligibile faţă de evidenţa contabilă a altor cheltuieli decât cele
eligibile, aferente proiectului;

înregistrează în contabilitate distinct titlurile de creanţă aferente investiţiei financiare prin
proiect, precum şi a majorărilor de întârziere şi a accesoriilor aferente acestora;

are obligaţia să aducă la cunoştinţa AM şi/sau OI titlurile de creanţă legate de proiect în termen
de maxim 5 zile lucrătoare după constituirea lor ca urmare a misiunilor de control a altor organe
abilitate;

are obligaţia ca documentele proprii înregistrate în contabilitate să fie identificabile, verificabile,
şi să fie susţinute de acte şi documente justificative originale corespunzătoare.
Unitatea de implementare a proiectului (UIP) solicită deschiderea de conturi analitice distincte
pe fiecare proiect . Astfel se vor crea analitice pentru fiecare obiectiv de investiţie finanţat şi pentru
fiecare sursă de finanţare.
Activitatea de înregistrare propriu zisă în contabilitate presupune:

Verificarea documentelor care stau la baza înregistrării în contabilitate, respectiv tipurile de
documente justificative care pot face obiectul unor operaţiuni financiare derulate de aspciaţie din
fondurile reprezentând finanţarea europeană, cofinanţare naţională, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare:
- state de plata, situaţia recapitulativă lunară a salariilor;
- facturi fiscale;
- chitanţe;
- note de intrare recepţie pentru materialele şi obiectele de inventar care intră în magazie;
- bonuri de consum de materiale pentru materialele care se dau în consum;
- bonuri de predare, transfer, restituire pentru obiectele de inventar care se dau în folosinţă;
- procese verbale de punere în funcţiune a mijloacelor fixe după caz;
- ordine de plată care atestă plata salariilor şi a contribuţiilor la bugetul consolidat, a facturilor fiscale
etc.;
- certificate de origine pentru bunurile achiziţionate;
- copii de pe contracte şi eventualele acte adiţionale la acestea;

Înregistrările contabile sunt următoarele:
a. Înregistrarea prefinanţării în cazul în care s-a solicitat acest lucru:
4451 „Subvenţii guvernamentale”/analitic Buget = 472 „Venituri înregistrate în
Consolidat (BC)
avans”/analitic
prefinanţare
din
Bugetul Consolidat (BC)
4452 „Împrumuturi nerambursabile cu caracter = 472 Venituri înregistrate în
de subvenţii”/analitic Fonduri Europene (FE)
avans”/analitic
prefinanţare
din
Fonduri Europene (FE)
Pentru încasarea sumei aferente prefinanţării asociaţia va transmite Autorităţii de Management (AM)
dosarul Cererii de prefinanţare care va cuprinde:
- Contractul de finanţare încheiat între AM şi asociaţie;
- Contractul de furnizare de bunuri, lucrări etc. încheiat între asociaţie şi un furnizor;
- Cererea de Prefinanţare în original.
Dosarul Cererii de Prefinanţare se întocmeşte în 2 exemplare, originalul va fi transmis la AM
însoţit de Fişa de control a documentului. AM verifică cererea de prefinanţare, iar asociaţia va primi
fondurile aferente prefinanţării în termen maxim de 55 zile calendaristice de la depunerea dosarului.
AM poate cere clarificări suplimentare de la asociaţie printr-o scrisoare de informaţii suplimentare în
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care este trecut termenul maxim de transmitere a informaţiilor şi clarificărilor. După finalizarea
verificării AM va notifica Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) pentru efectuarea plăţii către
beneficiar.
b. Încasarea prefinanţării în contul de disponibil al asociaţiei deschis la trezoreria operativă din raza
de activitate a asociaţiei.
5121 „Conturi la bănci în lei”/prefinanţare

=
%
4452 „Împrumuturi nerambursabile cu
caracter de subvenţii”/analitic FE
4451„Subvenţii guvernamentale” /
analitic BC

c. Utilizarea prefinanţării, se face în conformitate cu OUG 64/2009446 şi a normelor metodologice447
de aplicare a acesteia. Asociaţia plăteşte avansuri sau alte cheltuieli eligibile conform prevederilor
legale.
Plata avansului se face pe bază de factură emisă de contractor vizată de necesitate, realitate, legalitate de
către şeful UIP şi ofiţerul financiar prin aplicarea de ştampilă.
Factura este supusă controlului financiar preventiv după care se face ordonanţarea plăţii de către
conducătorul UIP prin aplicarea ştampilei Bun de plată.
Contabilul sau economistul va întocmi ordinul de plata, acesta va fi semnat de persoanele cu drept de
semnătură şi se depune la trezoreria operativă.
d. Acordarea de avans furnizorului:
În condiţiile în care există clauza contractuală între asociaţie şi furnizor de acordare a unui avans
conform dispoziţiilor legale (de regulă până la 30% din valoarea furniturii) rezultă următoarea
înregistrare în contabilitate:
%

= 401 „Furnizori”/analitic furnizor

4092 „Furnizori – debitori pentru prestări de
servicii şi executări de lucrări”- analitic BC
4092 „Furnizori – debitori pentru prestări de
servicii şi executări de lucrări”- analitic FE
e. Plata avansului din prefinanţare conform extrasului de cont şi a ordinului de plată, data plăţii se
consideră data efectuării transferului bancar din contul asociaţiei în contul furnizorului
401 „Furnizori”/analitic furnizor

= 5121 „Conturi
lei”/prefinanţare

la

bănci

în

f. Înregistrarea cererii de rambursare a cheltuielilor pe baza documentelor (facturi) la valoarea totală
a cererii.
4451 „Subvenţii guvernamentale”/analitic BC

= 472 „Venituri înregistrate în avans”
/analitic prefinanţare din BC
4452 „Împrumuturi nerambursabile cu caracter = 472 Venituri înregistrate în avans”
de subvenţii”/analitic FE
/analitic prefinanţare din FE

Ordonanţă de urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 (actualizată la decembrie 2010) privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Emitent: Guvernul, Publicat în: M.O. nr. 413
din 17 iunie 2009, Data intrării în vigoare : 17 iunie 2009
447
Norme metodologice din 25 august 2009 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Emitent:
Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 619 din 15 septembrie 2009, Data intrării în vigoare : 15 septembrie
2009
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g. Rambursarea prefinanţării pe baza Dosarului Cererii de rambursare de __ % din valoarea cererii de
rambursare
472 „Venituri înregistrate în avans”/analitic
prefinanţare din BC
472 Venituri înregistrate în avans”/analitic
prefinanţare din FE

= 4451„Subvenţii
guvernamentale”
/analitic BC
= 4452 „Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenţii”/analitic FE

h. Încasarea sumei în trezorerie ca diferenţă între valoarea Cererii de rambursare şi valoarea
prefinanţării reţinută.
5121 „Conturi la bănci în lei”/Trezorerie

= 4451„Subvenţii guvernamentale” /
analitic BC

5121 „Conturi la bănci în lei”/Trezorerie

= 4452 „Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenţii”/analitic FE

i. Înregistrarea facturilor de prestări servicii de la furnizori.
628 „Alte cheltuieli cu servicii executate de = 401 Furnizori”/analitic furnizor
terţi”/pos
461 „Debitori diverşi”/TVA

= 401 Furnizori”/analitic furnizor

j. Capitalizarea acestor cheltuieli în valoarea proiectului până la încasarea sumelor cerute la
rambursare.
332 „Lucrări şi servicii în curs de execuţie”/pos

= 712 „Venituri aferente costurilor
serviciilor în curs de execuţie”/pos

Deşi în planul de conturi al persoanelor juridice fără scop patrimonial, contul 332
„Lucrări şi servicii în curs de execuţie”, utilizarea acestuia este aferentă numai activităţilor
economice desfăşurate de asociaţie am considerat oportun să-l utilizăm şi pentru activitatea fără
scop patrimonial a acestei persoane juridice deoarece natura activităţii desfăşurate, respectiv
concretizarea activităţii poate avea ca rezultat un mijloc fix, un obiectiv fizic concret etc., şi din
acest motiv l-am utilizat în exemplificarea prezentată.
k. Plata furnizorilor de prestări servicii din trezorerie.
401 „Furnizori”/analitic operator economic

= 5121 „Conturi
lei”/trezorerie

la

bănci

în

l. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile aferente personalului UIP.
621 „Cheltuieli cu colaboratorii”/colaborator = 401 „Furnizori”/colaboratori
UIP
401 „Furnizori”/colaboratori
= 444 „Impozit pe venituri de natura
salariilor şi din alte drepturi”/impozit
reţinut colaboratori
m. Capitalizarea cheltuielilor cu salariile în proiect până la data încasării sumei cerute la
rambursare:
332 „Lucrări şi servicii în curs de execuţie”/pos

= 712 „Variaţia lucrărilor şi serviciilor
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în curs de execuţie”/pos
n. Înregistrarea cheltuielilor indirecte aferente proiectului şi prinse în bugetul acestuia.
605 „Cheltuieli privind energia şi apa”/UIP
= 401 „Furnizor”/analitic furnizor
626
„Cheltuieli
poştale
şi
taxe
de = 401„Furnizor”/analitic furnizor
telecomunicaţii”/UIP
612 „Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de = 401„Furnizor”/analitic furnizor
gestiune şi chiriile”/UIP
628 „Alte cheltuieli cu servicii executate de = 401„Furnizor”/analitic furnizor
terţi”/UIP
461 „Deditori diverşi”/TVA
= 401 „Furnizor”/analitic furnizor (cu
valoarea TVA aferent
o. Capitalizarea cheltuielilor indirecte aferente proiectului şi prinse în bugetul acestuia până la
încasarea sumelor din cererea de rambursare.
332 „Lucrări şi servicii în curs de execuţie”/pos

= 712 „Variaţia lucrărilor şi serviciilor
în curs de execuţie”/pos

p. Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor la momentul încasării:
472 „Venituri înregistrate în avans”/analitic = 7582 „Venituri din
prefinanţare din BC
subvenţii primite”/POS
472 Venituri înregistrate în avans”/analitic
prefinanţare din FE

donaţii

şi

= 7582 „Venituri din donaţii şi
subvenţii primite”/POS

şi concomitent :
712 „Variaţia lucrărilor şi serviciilor în curs de = 332 „Lucrări şi servicii în curs de
execuţie”/pos
execuţie”/pos

5.2 Determinarea costului producţiei de lumânări la atelierul
eparhiei Timişoara
5.2.1 Descrierea procesului tehnologic de producere a lumânărilor
La nivelul eparhiei Timişoara, pe lângă sursele clasice de venituri proprii ale acesteia, respectiv
taxa pentru asigurarea cultului religios, donaţiile făcute de către enoriaşi la fiecare sărbătoare legală şi
cu ocazia diverselor pelerinaje ale credincioşilor la lăcaşurile de cult de pe raza eparhiei, arendele şi
redevenţele aferente bunurilor proprietatea parohiilor, desfacerea de obiecte de cult prin pangarele
special organizate, acţiuni cu caracter social filantropic organizate pentru diferite evenimente mai puţin
fericite trăite de enoriaşii de pe întinsul eparhiei, dar şi din cadrul altor eparhii (inundaţii, seceta,
cutremure, incendii, etc..), în cadrul atragerii de noi surse financiare este organizat un atelier de
producere a lumânărilor.
Facem precizarea expresă că deşi ca utilitate lumânarea are aceleaşi proprietăţi ca şi cea
fabricată de diverse unităţi patrimoniale specializate şi care circulă ca un obiect de artizanat, în cazul
lumânărilor produse în atelierul eparhiei, lumânarea este o componentă esenţială a serviciului
religios şi care îmbracă următoarele conotaţii de natură spirituală.
5.2.1.1 Lumânarea – produs necesar activităţii de cult
Lumânarea este o sursă de lumină. Încă din vechime lumânările erau folosite pentru măsurarea
timpului, prin calcularea arderii constante a lumânării şi pentru rugăciunile din temple şi biserici.
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Lumânarea are formă de tijă şi este alcătuită dintr-un strat de ceară, structurat în jurul unui fir de
bumbac. Materialele din care s-au confecţionat lumânările au diferit de la un neam la neam, de la
credinţă la credinţă, firul putând fi lucrat şi din alte materiale decât bumbacul, iar ca sursă de energie ce
întreţine arderea, pe lângă ceara de albine, s-au folosit şi alte materii prime.
Cultul creştin a început să folosească lumânările încă de la începutul existenţei în mai toate
slujbele sale. În practica vieţii religioase şi duhovniceşti a oricărui creştin, aprinderea unei lumânări este
una din obligaţiile sale elementare. Am putea spune că nu există creştin, care să intre într-un lăcaş de
cult şi să nu aprindă o lumânare pentru sine, pentru cei dragi şi îndeosebi pentru cei care au adormit
întru Domnul.
Lumânarea simbolizează lumina şi pacea. Flacăra ei plăpândă dar strălucitoare este o fărâmă din
lumina adevărului şi a sfinţeniei fiind nelipsită din biserică. Culoarea ei deschisă simbolizează puritate
şi curăţire de păcat. Însuşi Hristos Domnul ne spune: „Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi urmează mie nu
va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”.
Credincioşii aprind lumânări în biserică, atât pentru pomenirea celor vii, cât şi pentru pomenirea
morţilor. De asemenea lumânările sunt folosite în toate momentele importante ale vieţii credinciosului:
la botez, la cununie, la înmormântare, la Împărtăşanie, în noaptea de Paşti, fiind ţinute în mână de
credincioşi sau aşezate în sfeşnice şi candelabre.
Lumânarea simbolizează, de asemenea şi viaţa creştinului, care se sacrifică în fiecare moment.
În acest fel munca şi viaţa devin „lumină” atât pentru el, cât şi pentru cei din jurul său. Asemenea
lumânării, care jertfeşte ceara şi fitilul, dar care alungă cu flacăra ei întunericul dintr-o încăpere, la fel şi
inima creştinului trebuie să poarte lumina credinţei şi a dragostei, alungând întunericul tristeţii şi al
păcatului din viaţa sa şi a celor apropiaţi. Este prezent un proces ascendent de la omenesc la
dumnezeiesc, de spiritualizare sau de iluminare.
Lumina adusă ca prinos lui Dumnezeu este arderea lumânării şi a untdelemnului din candelă,
aprinse de credincioşi şi preot, ca parte constitutivă a cultului şi ca expresie a unei necesităţi religioase
subiective. Aprinzând o lumânare credinciosul se roagă lui Dumnezeu, îi cere şi îi mulţumeşte pentru
marea Lui bunătate şi ocrotire. Ea devine mijloc de legătură între om şi Dumnezeu, legătură stabilită şi
determinată de voinţa liberă a credinciosului. Lumina de la lumânare este şi expresia rugăciunii
materiei amorfe, care în acest mod este integrată în cultul de adorare a lui Dumnezeu.
În Vechiul Testament lumina este prinos adus Domnului Dumnezeu de către Aaron, preotul
care arde tămâie şi aprinde în fiecare seară candelele în faţa chivotului Legii Sfinte: “Când va aprinde
Aaron seara candelele, iar va arde miresme. Această tămâiere neîntreruptă se va face pururea înaintea
Domnului din neam în neam” .
Însuşi Dumnezeu porunceşte să ardă lumina pe altarul Său: “Porunceşte fiilor lui Israel să-i
aducă untdelemn de măsline, curat şi limpede, pentru candele, ca să ardă sfeşnicul necontenit, Înaintea
perdelei din cortul adunării, şi-l va aprinde Aaron şi fiii lui înaintea Domnului, ca să ardă totdeauna, de
seara până dimineaţa. Acesta este aşezământ veşnic în neamul vostru” (Levitic 24, 2-3).
În Noul Testament, primii creştini, proveniţi dintre evrei, au preluat multe din vechile lor
obiceiuri iudaice. Mântuitorul Hristos a săvârşit Cina cea de Taina, atunci când s-a instituit Sfânta
Euharistie într-un foişor, la lumina lumânărilor448.
Lumânările sunt aşezate în sfeşnice. Acestea au unul sau mai multe braţe, fiecare cu simbolismul
lui. Sfeşnicul cu un braţ purtând o lumânare simbolizează unitatea Sfintei Treimi, cel cu două braţe
(dikirion) semnifică, prin cele două lumânări, cele două naturi ale Mântuitorului Iisus Hristos, natura
umană şi natura divină, iar sfeşnicul cu trei lumânări simbolizează cele trei persoane ale Sfintei Treimi,
pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt. Sfeşnicul cu şapte lumânări închipuie darurile Sfântului Duh, iar
sfeşnicul cu 12 lumânări închipuie ceata celor 12 Sfinţi Apostoli449.
Sfântul Simeon al Tesalonicului compară lumânările din biserică cu stelele cerului, iar
policandrul cel mare din mijlocul bisericii închipuie tăria cerului şi planetele450. Pe Sfânta Masă în
Sfântul Altar se aşează două sau trei sfeşnice, cu una sau mai multe lumânări, care se aprind în timpul
slujbelor şi la Sfânta Liturghie. Lumânările mari sunt purtate la vohoade (ieşiri din Sfântul Altar ale
clericilor) de către diaconi înaintea preoţilor.
Societatea Biblică Interconfesională din România - Biblia sau Sfânta Scriptură,, Bucureşti 1988
Branişte E., - Liturgica Generală, Editura Partener, Galaţi, 2008, p. 387
450
Ibidem, p. 387
448
449
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Odată cu descoperirea electricităţii şi a introducerii luminii electrice în biserici, numărul
lumânărilor şi candelelor care ard în biserică a scăzut, dar nu a dispărut, pentru că rolul lor nu este doar
pentru a lumina o încăpere, respectiv nava bisericii, ci rolul esenţial este unul spiritual. Lumânările se
păstrează mai ales ca jertfă adusă de credincioşi, de aceea lumânarea nu poate lipsi de la nici o slujbă
sau rugăciune ceea ce arată, că ea ne însoţeşte totdeauna, când ne întâlnim cu Dumnezeu în rugăciune.
Lumânările sunt aprinse de credincioşi, pentru ei şi pentru cei adormiţi, în locuri special
amenajate, în interiorul ori în curtea bisericilor. Pentru păstrarea picturii bisericilor, la multe lăcaşuri de
cult, s-au confecţionat hote speciale pentru arderea lumânărilor.
De preferat ar fi ca omul să folosească doar cele lăsate de Dumnezeu şi moştenite din
înţelepciunea Tradiţiei Bisericii. Astfel lumânările din Biserică să fie confecţionate din ceară de albine
şi din bumbac. Acest lucru nu este aleatoriu, ci reprezintă o minunată rânduială a lui Dumnezeu, prin
care albina este asemănată cu Maica Domnului, cea care a purtat în pântecele său pe Iisus Hristos. Aşa
şi noi creştinii, când aducem o jertfă lui Dumnezeu trebuie să fie o jertfă curată, nepătată şi neîntinată,
şi precum Maica Domnului l-a născut pe Iisus Hristos şi noi avem datoria să fim născători de
Dumnezeu. Acest lucru este posibil printr-o viaţă curată şi bineplăcută lui Dumnezeu şi care se
realizează prin păzirea poruncilor Lui. De aceea şi lumânarea din ceară de albine reflectă prin însăşi
materia ei curăţia de care avem nevoie pentru a fi aproape de Domnul Dumnezeu. În acest mod aducem
lui Dumnezeu jertfa cea curată.
Astăzi majoritatea lumânărilor sunt produse din ceară şi din parafină. Din anul 1830 de când a
fost descoperită parafina a revoluţionat confecţionarea lumânărilor, fiind un material ieftin şi pot fi
realizate din el lumânări de calitate451 dar nu atât de benefice mediului înconjurător.
5.2.1.2 Produsele realizate în atelierul luat în studiu şi etapele procesului tehnologic
Atelierul desfăşoară o activitate productivă, respectiv producerea de lumânări din ceară şi din parafină
de diferite sorto-tipo-dimensiuni, având caracteristica generală că utilizează aceeaşi materie primă
similar cu activitatea altor unităţi patrimoniale care obţin de asemenea din aceeaşi materie primă
produse de diferite sorto-tipo-dimensiuni. Putem aminti aici producţia de sticlărie, de ceramică, etc..
De la început poate am fi tentaţi să abordăm detalierea procesului tehnologic prin prisma
metodei clasice de calculare a costurilor, respectiv aceea acceptată de literatura de specialitate ca fiind
metoda de calculaţie a costurilor pe baza coeficienţilor de echivalenţă452. Dacă avem însă în vedere
faptul că atelierul de producere a lumânărilor are în dotarea sa o instalaţie automatizată de producere a
lumânărilor din parafină de următoarele caracteristici:
lungimea de 18,5 cm, cântărind 8 grame, (100 buc/pachetul de 800 grame)
lungimea de 24 cm, cântărind 20 grame, (40 buc/pachetul de 800 grame)
lungimea de 29 cm, cântărind 32 grame, (25 buc/pachetul de 800 grame)
lungimea de 34,5 cm, cântărind 50 grame, (16 buc/pachetul de 800 grame)
şi un banc de lucru tip manufactură în care după metoda tradiţională, istorică, “prin adiţionare
periodică” a materiei prime, parafina, la fitil se produc 3 tipuri de lumânări astfel:
lungimea de 55 cm, cântărind 160 grame, (5 buc/pachetul de 800 grame)
lungimea de 85 cm, cântărind 400 grame, (2 buc/pachetul de 800 grame)
lungimea de 100 cm, cântărind 1000 grame, (2 buc/pachetul de 2000 grame),
demersul ştiinţific s-a orientat spre a trata metoda de calculaţie a costurilor după metoda pe
comenzi.
Pe fluxul tehnologic operaţiunile parcurse de către materia primă parcurg următoarele
operaţiuni:
 materia primă de bază – parafina – este achiziţionată de la producători industriali reprezentaţi în
mare parte de către diferiţi intermediari de pe piaţa de profil în baza facturilor şi a borderourilor de
achiziţie (în cazul persoanelor fizice neautorizate), care se depozitează în depozitul de materie primă a
atelierului;
451
452

http://es.wikipedia.org/wiki/Parafina
Olariu C., - Studiul Costurilor, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1971, p. 132
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 pe măsura comenzilor primite de către atelier prin intermediul secţiei economice a eparhiei, în ziua
producţiei, parafina brută sub formă de calupuri este scoasă din depozit manual şi tot manual introdusă
apoi în cele 3 cuve ale instalaţiei automatizate;
 cuvele sunt dotate cu rezistenţe electrice foarte puternice care într-un interval de maxim o oră
încălzesc şi topesc calupurile solide de parafină, rezultând o masă lichidă, capabilă să se scurgă prin
cădere liberă într-o cuvă colectoare, asigurând astfel o parte din compoziţia ce intră în lumânare ca
produs finit;
 pe lângă parafina care reprezintă materia primă principală, în procesul tehnologic de producerea
lumânărilor mai intră stearină, colorant, parfum de vanilie, ulei de palmier, fitil. Toate aceste
„ingrediente” sunt adăugate de tehnologul şef în baza experienţei câştigate neexistând un consum
specific normat al acestora;

se omogenizează compoziţia şi când ajunge la temperatura indicată de instalaţia automatizată
pentru tipul de lumânare programat a se realiza, amestecul omogenizat curge printr-un sistem de
tubulatură în cuva colectoare – cuvă încălzită de asemenea tot prin sistemul propriu al instalaţiei - gata
să primească fitilul;
 cealaltă parte componentă a lumânării, respectiv fitilul, este de o anumită calitate expres prevăzută
în cartea tehnică a instalaţiei;
 fitilul este bobinat pe bobine care înregistrează o greutate de maxim 1,5 kg, bobină aşezată pe patru
suporţi de susţinere, amplasaţi înaintea primului tambur rotativ;
 instalaţia este prevăzută cu doi tamburi rotativi, amplasaţi unul lângă suporţii de susţinere a fitilului
şi unul în opoziţie cu primul la o distanţă de aproximativ 6 metri de acesta;
 între cei doi tamburi este amplasată cuva colectoare cu materia primă, alimentată conform
procedeului amintit anterior, şi deasupra există diuze corespunzătoare celor patru dimensiuni de
lumânări realizate cu acest tip de instalaţie, prin care trece fitilul cu materia primă antrenată din tava
colectoare parcursă de acesta;
 la ieşirea din diuze, fitilul încărcat cu materie primă, parcurge operaţiunea de rotaţie al celui de-al
doi-lea tambur rotativ al instalaţiei şi se reîntoarce pentru a parcurge operaţiunea de răcire care se
realizează prin traversarea unei cuve cu apă rece, temperatura apei fiind asigurată constant de un sistem
propriu de răcire al instalaţiei;
 fitilul cu materia primă astfel răcit este antrenat din nou de primul tambur rotativ şi care, prin
rotaţie este dirijat spre următoarea diuză ca dimensiune şi va parcurge etapele în mod similar cu cele
descrise anterior de aproximativ 12 – 16 rotaţii;
 după parcurgerea celor 12 – 16 rotaţii şi a penetrării diuzelor corespunzătoare se consideră că s-a
parcurs întregul ciclu de fabricaţie al lumânării, aceasta fiind ghilotinată automat la dimensiunea
stabilită de către tehnolog;
 cu ocazia ghilotinării mai rezultă capeţii de lumânare, care nu conţin fitil şi din acest motiv sunt
colectate într-o tavă specială şi care de la caz la caz sunt retopiţi chiar în cuva colectoare, reluând
întregul circuit de fabricaţie;
 instalaţia este programată să debiteze numărul de lumânări corespunzător tipului realizat şi în
momentul când se atinge numărul programat persoana desemnată cu supravegherea ridică cantitatea
debitată şi o verifică vizual dar şi prin sondaj cu ajutorul unui cântar, astfel încât, în urma cântăririi să
existe convingerea că lumânarea corespunde atât din punct de vedere calitativ cât şi din punct de vedere
cantitativ sorto-tipo-dimensiunii programate;
 în condiţiile în care cantitatea debitată şi astfel verificată nu corespunde din punct de vedere
cantitativ (cu abateri în plus sau în minus de la greutatea dorită de +, -, 10%) aceasta este considerată
rebut şi se depozitează în vederea unui alt proces tehnologic de topire a deşeurilor recuperabile, pe carel vom descrie ulterior;
 în condiţiile în care cantitatea debitată corespunde calitativ şi cantitativ se procedează la
parcurgerea procesului de ambalare, conform modului de ambalare a tipurilor de lumânări (de exemplu
lumânările de 8 grame se ambalează la pachet de 100 de bucăţi, cele de 20 de grame în pachete de 40 de
bucăţi, etc.);
 ambalarea se realizează prin utilizarea hârtiei de un anumit tip, debitată la o greutate de 16 şi 28 de
grame şi a aracetului pentru lipirea celor două capete ale pachetului;
 pachetele astfel realizate sunt depozitate pe un banc de lucru existent în hala de producţie şi sunt
evidenţiate în raportul de producţie pe schimbul sau ziua respectivă;
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 după verificarea cantitativă a acestora, tehnologul şef le recepţionează în vederea depozitării lor în
magazia de produse finite, urmând operaţiunea de desfacere a lor în baza comenzilor primite de la secţia
economică a eparhiei;
 procesul tehnologic este de asemenea manieră realizat încât în funcţie de comenzile automatizate
procesate (setate) se produc automat tipurile de lumânări solicitate, dar facem precizarea expresă că nu
există posibilitate producerii a două sorto-tipo-dimensiuni pe acelaşi tambur (produse unicat)
Succesiunea operaţiunilor în procesul tehnologic pentru producerea lumânărilor cu ajutorul
instalaţiei automate în mod sintetic este prezentată în figura nr. 5.1.
La nivelul atelierului există şi un alt proces tehnologic prin care resturile de lumânări utilizate în
cadrul parohiilor cu ocazia serviciilor religioase efectuate de acestea şi rebuturile de fabricaţie rezultate
din procesul de producţie propriu sunt retopite în vederea recuperării materiei prime utilizate. Procesul
tehnologic parcurge următoarele etape:

în cazul în care resturile de lumânări colectate de la parohii prin intermediul protopopiatelor nu
sunt topite şi curăţate de impurităţi pentru a fi introduse direct în cuvele de pregătire a materiei prime a
instalaţiei, acestea sunt depuse în cazane de fontă dotate cu arzătoare pe gaz spre retopire;

după procedeul de topire amintit şi obţinerea materiei prime lichide, aceasta se transbordează
manual cu ajutorul unor găleţi în cuvele de materie primă ale instalaţiei automatizate, urmând procesul
tehnologic prezentat anterior;

impurităţile şi fitilul rezultat în urma topirii, prin decantare, sunt evacuate manual de către
personalul atelierului. De regulă până la umplerea unei cuve de la instalaţia automatizată, materia primă
astfel obţinută nu se utilizează împreună cu materia primă aprovizionată de la furnizorii industriali,
deoarece ar influenţa în mod negativ compoziţia produsului finit, obţinându-se din nou rebuturi.
O particularitate o prezintă confecţionarea manuală a lumânărilor de ceară care poate fi
socotit al treilea proces tehnologic în cadrul atelierului şi în care dotarea tehnică este relativ simplă,
adică există o cuvă dotată cu o rezistenţă electrică în care se introduce materia primă, ceara de albine,
aprovizionată de la apicultori, de calitate superioară. După topirea acesteia se procedează la realizarea
manuală a lumânărilor de 28,57 grame şi 14,28 grame. Procedeul de obţinere manuală a lumânărilor de
acest ti-p este următorul:

pe o ramă de lemn lată de 60,6 centimetri şi având lungimea de 70 centimetri muncitorul fixează
fitilul din 2 în 2 centimetri pentru lumânările de 28,57 grame sau din 1,7 în 1,7 centimetri la cele de
14,28 centimetri pe toată lăţimea ramei lăsând o toleranţă la capete de 4 centimetri;

procedează apoi la introducerea ramei în cuvă, materia primă adiţionându-se la fitil;

o extrage din cuvă şi o aşează pe un suport metalic pentru răcire;

în funcţie de numărul de lumânări care trebuie obţinute muncitorul pregăteşte (ţese) o ramă şi o
altă ramă şi aşa mai departe pe care o introduce în cuvă şi o pune apoi pe suportul metalic pentru răcire;

ia din nou prima ramă şi o introduce din nou în cuvă, o extrage şi o aşează pe suportul metalic;

prin operaţiuni succesive similar procedează cu toate celelalte rame până când lumânările capătă
forma finită şi greutatea corespunzătoare;

operaţiunea de răcire se realizează în mod natural în funcţie de temperatura din hala de producţie
ori de dispozitive special utilizate dacă temperatura din hală este foarte ridicată (ventilatoare);

procedează apoi la detaşarea lumânărilor de pe fiecare ramă şi la cântărirea lor;

în funcţie de lungimea şi de greutatea stas lumânările sunt considerare corespunzătoare calitativ
şi cantitativ şi îmbracă formă produselor finite şi se ambalează în pachete de câte 70 respectiv 35 de
lumânări;

în condiţiile în care nu sunt corespunzătoare ca formă şi greutate, acestea sunt declarate rebuturi
şi sunt trimise spre retopire, aceeaşi destinaţie au şi acele depăşiri ale semnelor limitative de pe ramă
care sunt considerate de asemenea rebuturi şi care se retopesc.
În afară de achiziţionarea de materie primă de la producătorii industriali şi de reutilizare a
resturilor de lumânări netopite colectate de parohii şi a rebuturilor proprii de fabricaţie, mai există o cale
de procurare a materiei prime de la parohii prin aducerea sub formă de calupuri a resturilor de lumânări
care au fost retopite la nivelul acestor parohii, eliminându-se impurităţile şi fitilul aferent, calupuri care
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îmbracă forma materiei prime aprovizionată de la furnizorii externi şi care parcurge procesul tehnologic
prezentat.
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Figura 5.1 Procesul informaţional şi de producţie al atelierului de lumânări luat în studiu,
Sursa: elaborat de autor în baza procesului tehnologic
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5.2.2 Analiza critică a sistemului informaţional contabil al eparhiei
5.2.2.1 Analiza critică a sistemului informaţional contabil al eparhiei
În urma analizei sistemului informaţional contabil al atelierului de lumânări din eparhia
Timişoara au rezultat următoarele:
A. Cu privire la evidenţa stocurilor
 Inexistenţa documentelor de eliberare din magazie a materiilor prime, materialelor auxiliare,
etc., sub forma bonului de consum zilnic întocmit, din care să rezulte cantitatea şi valoarea acestora
eliberate în producţie, reglarea consumurilor fiind făcută lunar;
 Neconducerea fişelor de magazie pe tipuri de materie primă având în vedere că achiziţionarea
acestora se realizează de la furnizori diferiţi şi la preţuri diferite;
 Nu există o concordanţă zilnică între stocul din magazie privind materia primă şi cel consemnat
în fişa de magazie, operarea în aceasta efectuându-se doar o dată la finele lunii;
 Nu există „Lista” cu sortimentele confundabile care pot să îndeplinească condiţiile de
compensare cantitativă şi care să fie aprobată de către Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului
Eparhial;
 Fişele de magazie se conduc pentru stocurile de produse finite obţinute fără a fi completate
conform cerinţei formularului, cu excepţia produselor expediate, evidenţiate la coloana ieşiri în care se
consemnează expres numărul facturii privind vânzarea lor;
 Nu sunt verificate stocurile periodic prin semnătura responsabilului cu activitatea financiarcontabilă, presupunându-se că stocurile sunt în concordanţă cu cele din fişa de cont analitic, coloana
cantităţi pe care o conduce tehnologul atelierului;
 Materialele existente în magazia atelierului cuprinzând materie primă (ceară, parafină, stearină,
uleiuri, fitil, vopsele, parfum) sunt evidenţiate în fişa de cont analitic pentru valori materiale şi nu cu
ajutorul fişelor de magazie;
 Nu există certificarea de verificare periodică la sfârşitul unei perioade a cantităţilor existente în
magazie şi egale cu cele existente în contabilitate;
 Nu există „Lista”perisabilităţilor (scăzămintelor) legale şi nici aprobarea de către cei în drept;
 Nu se conduce Nota de Intrare Recepţie pentru bunurile intrate în gestiunea atelierului sub
formă de materie primă şi materiale auxiliare achiziţionate din recuperarea de deşeuri cu excepţia celor
aduse de la furnizori industriali;

La sfârşitul lunii se întocmeşte un „centralizator” cu o structură proprie gândită de către
tehnologul atelierului, care cumulează toate intrările din luna respectivă, centralizator operat apoi în
nota de intrare recepţie, în mod similar se procedează la întocmirea unui singur bon colectiv de consum
lunar;
 Primirea restului de lumânări topit şi netopit are la bază uneori aviz de expediere emis de către
protopopiate, factură emisă de aceleaşi protopopiate, bonuri de mână emise de către tehnologul
atelierului după cântărire, dar fără să reţină o copie a bonului. Toate aceste operaţiuni sunt consemnate
într-o Evidenţă proprie (originală) concepută de acesta;
 Nu exista o comisie de recepţie unică pe eparhie, la locurile de primire-predare a bunurilor,
recepţia este efectuată de gestionar împreuna cu reprezentantul furnizorului;
B. Cu privire la lansarea în producţie şi evidenţa producţiei obţinute
 Nu există la începutul anului un plan de producţie rezultat în baza cumulării comenzilor pentru
anul în curs şi care să reprezinte programul de producţie al anului respectiv;
 La nivelul atelierului nu a fost identificat nici un document scris de o anumită structură şi cu un
anumit circuit (comanda internă) din care să rezulte cantitatea de lumânări ce trebuie realizată în ziua
respectivă;
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 Inexistenţa unui document de evidenţiere a lumânărilor obţinute sub forma unui raport de
producţie;
 Inexistenţa unui document de cântărire a deşeurilor şi a rebuturilor rezultate din procesul de
producţie care sunt apoi supuse retopirii prin al doi-lea proces tehnologic prezentat;
 Inexistenţa unui document din care să rezulte cantitatea predată către magazia de produse finite
a atelierului;
 Nu există un plan de producţie pe luni care prin desfacerea produselor obţinute să acopere toate
costurile ocazionate de atelier şi contribuţiile către eparhie sub formă de venit al acesteia;
 Nu există un raport – proces verbal în care să fie consemnată cantitatea de materie primă lichidă
rezultată în urma operaţiunii de topire a resturilor de lumânări primite de la parohii prin intermediul
protopopiatelor eparhiei şi a rebuturilor rezultate din procesul tehnologic desfăşurat zilnic, materie
primă care apoi ar trebui evidenţiată în bonul de consum,
 Inexistenţa unui raport în care să se consemneze cantitatea deşeurilor rezultate ca urmare a
strunjirii unuia din capete, unui anumit tip de lumânare conform caracteristicilor produsului;
 Nu se conduce Nota de Predare Produse la nivelul atelierului;
 Există o evidenţă operativă intitulată „Situaţia producţiei pe zile şi lună” pe o structură proprie
şi cu sortimentele ce s-au produs în fiecare zi din luna respectivă, situaţie care se totalizează la sfârşitul
lunii pe sortimente si care reprezintă baza înregistrării în fişa de magazie, situaţie care nu este legiferată
de către conducerea eparhiei, fiind o simplă evidenţă operativă condusă de către şeful atelierului;
C. Cu privire la normarea muncii
 Inexistenţa unei norme de timp pentru muncitorii care efectuează operaţiuni manuale de
confecţionare a lumânărilor de mari dimensiuni (400 grame şi 1000 grame) din ceară şi parafină precum
şi a unui raport – proces verbal cu deşeurile, rebuturile rezultate şi care de asemenea se supun procesului
tehnologic al doilea menţionat anterior (operaţiuni de retopire);
 Operaţiunile efectuate de către specialist în vederea obţinerii manuale a unei lumânări de ceară
sunt cele legate de introducere a ramei în cuvă în mod repetat necunoscându-se numărul scufundărilor
nici norma de timp de timp afectată obţinerii unei lumânări (există o normă stabilită arbitrar respectiv de
obţinere a 10 kilograme de lumânări în 7 ore, dar fără o fundamentare tehnică corespunzătoare).
Operaţiunile manuale pe care le efectuează muncitorul nu sunt identificate prin consemnarea lor în aşa zisul „Proces tehnologic” (procedură). Pe ramă există două semne care evidenţiază practic tipul de
lumânări ce se produc respectiv de 28,57 grame si de 14,28 grame. Ce excede semnul sunt rebuturi care
sunt detaşate de către muncitor, colectate fără să fie cântărite şi introduse la retopire din care rezultă
ceara şi se reintroduce în procesul tehnologic iar fitilul se aruncă;
 Personalul utilizat pentru producerea manuală a lumânărilor este „calificat la locul de muncă”,
nu i se cunoaşte gradul profesional al fiecăruia şi nici modalitatea de salarizare (în regie, în acord, etc.);
D. Cu privire la starea de incompatibilitate
 Tehnologul atelierului este şi gestionar a celor două tipuri de stocuri, respectiv materii prime şi
produse finite, în acest caz existând posibilitatea de diminuare a responsabilităţii din punct de vedere
gestionar;
E. Cu privire la gestiunea şi contabilitatea eparhiei
 Activul patrimonial al eparhiei nu este reevaluat potrivit prevederilor legale obligatorii în acest
sens şi prin urmare, implicit, nici patrimoniul destinat participării la activitatea curentă a atelierului nu
prezintă diferenţe din reevaluare ca urmare a neefectuării acestei operaţiuni;
 Nu se calculează amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale de natura
mijloacelor fixe utilizate pentru activităţile economice desfăşurate şi organizate;
 În programul informatic de contabilitate utilizat la nivelul eparhiei, nu toţi furnizorii sunt
identificaţi pe cod fiscal, există un furnizor generic prin care se operează plăţile şi achiziţiile de bunuri
şi servicii pentru care nu prezintă sold numit „Furnizori materiale nestocate”;
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 Pentru acelaşi client persoană juridică se dezvoltă mai multe conturi sintetice în funcţie de
operaţiunile ce loc, în loc să de dezvolte conturi analitice pe activităţi, cum de fapt sunt evidenţiate în
analitic la clasa de venituri corespunzătoare;
 Nu există conturi dezvoltate în analitic pentru operaţiunile privind contribuţiile la asigurările
sociale, de sănătate şi de şomaj pentru personalul eparhiei;
 Înfiinţarea unor conturi care nu reflectă conţinutul economic al operaţiei consemnate în acestea,
de exemplu contul 447 Fonduri Speciale – fond garantare plata creanţelor salariale, fond care ar trebui
contat la contul 437 - fond garantare plata creanţelor salariale;
 Nu se conduc registrele obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare respectiv: Registrul Jurnal
şi Registrul Inventar cu toate că prin programul informatic se editează sub forma registrelor auxiliare
care ar trebui să fie reunite în Registrul Jurnal;
 Decizia de inventariere a întregului patrimoniu nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile
legale prevăzute de Legea Contabilităţii în sensul că nu sunt cuprinse toate elementele de patrimoniu ale
eparhiei (imobilizări, stocuri, creanţe, datorii,)
5.2.2.2 Propuneri de îmbunătăţire a sistemului informaţional existent
A. Cu privire la evidenţa stocurilor
Propunerea noastră care nu este diferită de dispoziţii legale în vigoare453 cu privire la stocuri, este
aceea că este obligatorie întocmirea, completarea zilnică, cronologică a operaţiilor legate de aceste
stocuri utilizându-se următoarele documente: Notă de recepţie şi constatare de diferenţe, Bon de predare
transfer restituire, Bonul de consum.
B. Cu privire la lansarea în producţie şi evidenţa producţiei obţinute
Având în vedere literatura de specialitate şi practica existentă în unităţile producătoare de
bunuri materiale, propunem generarea obligatorie a unui „document”, chiar numai pentru uzul
atelierului, dar legiferat de către conducerea eparhiei, intitulat „Comandă de lansare în producţie
a produsului …”, în care să se menţioneze obligatoriu ziua de producţie, denumirea produsului
care urmează a fi fabricat, numărul şi data documentului extern de solicitare a comenzii,
cantitatea şi limita valorică de realizare a produsului şi descriptiv materiile prime, auxiliare, etc.
care se utilizează în procesul de producţie.
În cadrul producerii lumânărilor cu ajutorul instalaţiei nu există noţiunea de producţie neterminată,
fitilul cu aderenţele pe acesta fiind retopit prin procesul tehnologic menţionat anterior. Am făcut aceasta
precizare pentru a facilita înţelegerea de către utilizatori că din acest motiv al inexistenţei producţiei
neterminate nu sunt necesare evaluări ale fazelor procesului tehnologic parcurs şi implicit a cuantificării
aportului ca şi consum de forţă de muncă din partea muncitorilor.
În privinţa dispoziţiilor legale cu care de asemenea suntem de acord apreciem că este necesar să se
întocmească documentele: Notă de predare produse şi Dispoziţia de livrare.
C. Cu privire la normarea muncii
Referitor la normarea muncii propunem elaborarea unei norme de timp conforme cu procesul
tehnologic în care să se precizeze expres fazele pe care le implică participarea muncitorului (ca
timp), evaluarea acestora din punct de vedere al costurilor cu forţa de muncă, calificarea
profesională pe care o presupune procesul tehnologic, timpii de pregătire, timpii de producţie,
timpii de încheiere, aceştia şi în expresie valorică, condiţiile pe care le presupune din punct de
vedere al calificării personalul care deserveşte instalaţia, etc..
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Ordin nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 (actualizat la decembrie 2010) privind documentele financiar-contabile, Emitent:
Ministerul Economiei şi Finanţelor, Publicat în: M.O. nr. 870 din 23 decembrie 2008, Data intrării în vigoare : 1 ianuarie
2009
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D. Cu privire la starea de incompatibilitate
Referitor la starea de incompatibilitate propunem având în vedere dispoziţiile legale454 ca
gestionarul de materie primă să fie separat de gestionarul de produse finite, chiar dacă în condiţiile
actuale ale atelierului nu este posibilă încadrarea a doi gestionari şi a şefului de atelier, gestiunea de
produse finite să poată să fie atribuită gestionarului de materie primă şi nu şefului de atelier.
E. Cu privire la gestiunea şi contabilitatea eparhiei şi a atelierului
Referitor le gestiunea şi contabilitatea eparhiei, acesta apreciem că pe secţiunile contabilităţii este
obligatoriu să aibă în vedere prevederile legale în materie, prevederi cu care suntem de acord şi pe care
le enunţăm a fi cunoscute şi respectate, şi să conducă următoarele documente:
1. Cu privire la activele imobilizate: registrul numerelor de inventar, fişa mijlocului fix, bonul de
mişcare a mijloacelor fixe, procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, procesul verbal
de recepţie (provizorie şi de punere în funcţiune) a mijloacelor fixe independente sau care nu necesită
montaj.
2. Cu privire la mijloacele băneşti şi decontări: dispoziţia de plată/încasare către casierie, registru de
casă, borderou de achiziţie (achiziţionare ceară şi parafină).
3. Cu privire la salarii şi alte drepturi de personal: statul de salarii, listă de avans chenzinal, ordin de
deplasare (delegaţie), decont de cheltuieli
4. Cu privire la contabilitatea atelierului: nota de contabilitate, extrasul de cont, jurnalul privind
salariile, contribuţia pentru asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor şi asigurări sociale de
sănătate, jurnal privind operaţiuni diverse, fişa de cont analitic pentru cheltuieli efective de producţie,
fişa de cont pentru operaţiuni diverse, balanţa de verificare, decizia de imputare, angajamentul de plată.
Prin propunerile făcute care sunt de fapt în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare
apreciam că se face un pas spre intrarea în uniformitate cu cele practicate de către societăţile
comerciale, dar şi în legalitate în ceea ce priveşte opozabilitatea acestor documente în faţa
organelor de control şi a celor de jurisdicţie.
Precizăm totodată că la nivelul eparhiei nu se utilizează conturile din clasa IX „Conturi de
gestiune” şi propunem utilizarea acestora în cadrul activităţilor ca caracter economic pe care
aceasta le organizează deoarece răspund mai bine necesităţii de informare a organelor de decizie
cu privire la desfăşurarea acestor activităţi dar şi a strategiilor de urmat în viitor.
5.2.3 Calculaţia costurilor pe locuri generatoare de cost
În vederea implementării calculaţiei costurilor la atelierul de lumânări din cadrul eparhiei
Timişoara propunem organizarea calculaţiei costurilor pe locuri generatoare de cost şi pe purtători de
cost care se va implementa în baza convenţiei de cesiune a drepturilor de autor încheiate din data
de 14.09.2010 cu Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei – anexată
prezentei lucrări.
5.2.3.1 Calculaţia costurilor pe locuri generatoare de cost
În demersul ştiinţific iniţiat cu privire la calculaţia costurilor unui produs al atelierului de
producere a lumânărilor din cadrul eparhiei Timişoara am considerat că, pentru a răspunde la acest
deziderat, sunt necesare identificarea etapelor succesive parcurse de procesele tehnologice iniţiate şi
desfăşurate la nivelul acestuia pornind de la faptul că fiecare operaţiune tehnologică presupune şi
implică un anumit consum de muncă vie şi materializată şi care consumuri sistematizate şi prezentate
într-o succesiune logică poate să identifice locurile generatoare de costuri cu implicaţiile ce decurg din
acestea.

Lege nr. 22 din 18 noiembrie 1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în legătura cu
gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice (actualizată până la data de 15 iulie 1994)
Emitent: Marea Adunare Naţională, Textul iniţial a fost publicat în M.O. nr. 132 din 18 noiembrie 1969
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În ceea ce priveşte calculaţia pe locuri de costuri sau zone de cheltuieli, calculaţie pe care am
dori să o exemplificăm în demersul ştiinţific iniţiat ca fiind necesară în repartizarea pe comenzi a
costurilor indirecte, vom prezenta în continuare câteva din consideraţiile teoretice asupra cărora au ajuns
cercetătorii în domeniu şi pe care le-am acceptat ca reprezentând baza de pornire în efectuarea studiului
practic al lucrării.
Astfel, aplicarea în calculaţie a principiului localizării costurilor impune planificarea şi
urmărirea analitică a lor pe zone sau sectoare de cheltuieli care au la bază structurile tehnicoorganizatorice ale atelierului de lumânări, structuri generatoare de costuri şi cheltuieli ocazionate de
menţinerea capacităţii productive ale acestuia. Locurile de costuri şi de cheltuieli, în funcţie de
particularităţile organizării şi tehnologiei atelierului generează costuri de producţie şi cheltuieli,
respectiv, consumurile efective de materii prime, materiale auxiliare, muncă vie, amortizare,
combustibil, energie, etc. şi cheltuieli de primire, gestionare, de eliberare şi securitate a magaziilor de
materie primă şi de produse finite, respectiv de organizare, de supraveghere, control şi reprezentare a
activităţii atelierului de lumânări.
Referitor la locurile generatoare de cheltuieli, planul contabil general francez defineşte aceste
locuri ca reprezentând centre de analiză455 concretizate într-o subdiviziune contabilă căreia îi sunt
grupate, identificate şi atribuite cheltuieli care în momentul efectuării lor nu se pot încorpora direct în
costul produselor, lucrărilor, sau serviciilor prestate. În cazul nostru aceste locuri de cheltuieli sunt
grefate pe atelierul de producere a lumânărilor din ceară şi parafină şi reprezentând o secvenţă
din activitatea atelierului.
Cu privire la locurile de generatoare costuri literatura de specialitate este unanimă în a
recunoaşte că acestea sunt reprezentate „de locurile de muncă unde se consumă diversele resurse ale
întreprinderii”456.
Locurile de costuri sunt locurile de muncă unde se consumă diversele resurse ale unităţii
productive. Majoritatea locurilor de muncă sunt şi locuri de producţie, adică spaţii productive precis
delimitate, în cadrul cărora se desfăşoară procese de prelucrare, în conformitate cu procesul tehnologic.
Aceste locuri de muncă sunt şi locuri de costuri cu caracter tehnologic. În acelaşi timp există şi locuri de
muncă şi de cheltuieli unde se desfăşoară activităţi de desfacere şi administraţie. În acest sens se
vorbeşte despre locuri operaţionale de costuri şi locuri structurale de cheltuieli.
Locurile operaţionale de costuri sunt locurile de muncă unde se execută operaţiuni privind
aprovizionarea, fabricaţia şi vânzarea produselor întreprinderii.
Locurile structurale de cheltuieli sunt acelea în cadrul cărora se îndeplinesc atribuţii privind
organizarea, conducerea şi administrarea activităţii de exploatare şi a altor activităţi ale unităţii
productive.
Calcularea şi urmărirea costurilor la nivelul fiecărui loc generator este greu de realizat şi, în
acelaşi timp costisitoare. De aceea, locurile de costuri se reunesc în aşa numitele "centre de costuri ",
ţinând seama de particularităţile tehnologiei, ale organizării producţiei şi de structurile unităţii
productive.
Centrele de costuri se vor identifica cu unităţile operative corespunzătoare specificului activităţii
unităţilor productive din fiecare ramură.
În contabilitatea de gestiune aceste centre de costuri îndeplinesc următoarele funcţii:
 reprezintă criterii de delimitare în spaţiu a costurilor de exploatare în general, şi a celor
indirecte de producţie, în special. Aceasta are în vedere faptul că unele dintre costuri, şi anume cele legate
direct de executarea operaţiilor tehnologice, au loc în cadrul acestor centre de costuri, iar altele sunt
generate de centrele respective, fiind necesare pentru crearea şi întreţinerea activităţii unităţii productive
care îmbracă forma de cheltuieli. Aceste din urmă se pot repartiza direct pe centrele de cheltuieli, dar nu
şi pe purtătorii de costuri;
 constituie baza centrelor de responsabilitate ce se instituie pentru bugetarea şi controlul bugetar
al costurilor;
 asigură posibilitatea comparării costurilor complete şi a producţiei obţinute în unităţi productive
cu structuri similare.
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Băbăiţă V., Epuran M., Grosu C., - Contabilitate şi control de gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p.231
Sabău C., - Contabilitate de Gestiune, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004, p. 13
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Locurile generatoare de costuri şi de cheltuieli prezentate atrag consumuri de materie primă,
materiale auxiliare, forţă de muncă, dar şi consumuri de energie electrică, gaz, consum de utilaj precum
şi consumuri suplimentare de forţă de muncă indirectă.
5.2.3.2 Organizarea locurilor generatoare de costuri la atelierul de producere a lumânărilor
Având în vedere succesiunea logică a etapelor procesului tehnologic am încercat fără a avea
pretenţia de a identifica şi epuiza în totalitate operaţiunile generatoare de costuri existente în cadrul
acestui proces de producere a lumânărilor din parafină utilizând instalaţia automatizată şi care în final să
se concretizeze într-un loc generator de costuri din cadrul atelierului urmând să procedăm în mod
similar şi cu celelalte procese tehnologice (retopire, producere manuală de lumânări) şi acestea la rândul
lor constituindu-se într-un loc generator de costuri.
Pentru a fi consecvenţi conceptului de cost complet comercial am putea să considerăm că şi
activitatea de gestionare a materiilor prime, auxiliare, produselor finite şi livrarea lor respectiv cea de
supraveghere, îndrumare, control etc. a activităţii atelierului de lumânări să fie reunite într-un alt loc
generator de costuri.
Sintetizând cele prezentate anterior putem afirma că la nivelul atelierului identificăm patru locuri
generatoare de costuri respectiv de cheltuieli:

Locul numărul 1 – Instalaţia automatizată de producere a lumânărilor din parafină pe cele
patru sorto-tipo-dimensiuni;

Locul numărul 2 – Instalaţia de topire a deşeurilor recuperabile;

Locul numărul 3 – Instalaţia manuală de producere a lumânărilor din ceară şi parafină;

Locul numărul 4 – Compartimentul de gestionare materii prime, auxiliare şi produse finite şi
conducere şi administrare a atelierului;
Locul de cost numărul 1 – Instalaţia automatizată de producere a lumânărilor
din parafină

I.

Conform procesului tehnologic tratat anterior fiecare etapă a acestuia presupune pe lângă
respectarea principiului localizării costurilor şi identificarea suportului informaţional în care se
consemnează în expresie valorică volumul de resurse materiale şi umane antrenate astfel încât după
epuizarea tuturor operaţiunilor tehnologice dublate de suporţi informaţionali să se determine totalitatea
costurilor ocazionate de obţinerea produsului finit.
În analiza critică a sistemului am precizat faptul că la nivelul atelierului nu există un „plan de
producţie” pe care să-l cunoască tehnologul acestuia datorită faptului că încă unităţile beneficiare ale
acestor produse nu pot să estimeze la începutul fiecărui an necesarul de lumânări pentru întregul an. Din
acest motiv se explică într-un fel inexistenţa acestui plan de producţie anual. În schimb, există o încercare
timidă de a contura un program de producţie lunară dar fără să existe certitudinea că prin acest program
se asigură acoperirea în totalitate a costurilor şi a cheltuielilor cu activitatea atelierului şi respectiv de a
asigura un venit lunar pentru eparhie, venit constituit în resurse financiare care pot fi apoi utilizate
conform strategiei de organizare şi funcţionare a eparhiei.
Din acest motiv opiniem că este cazul ca să se introducă o obligativitate a tuturor parohiilor
de a desface, de a utiliza o anumită cantitate de lumânări astfel încât atât parohiile, protopopiatele
dar mai ales eparhia să dispună lunar de surse financiare din această activitate acoperindu-şi
fiecare o parte din cheltuielile ocazionate de organizarea şi funcţionarea acestora.
Planul lunar de producţie al atelierului pe care-l propunem de model, poate avea următoarea
structură:

Nr.
crt.

PLAN/REALIZAT

Ziua

U.M.

Denumirea Produsului / Locurile generatoare de costuri
Lumânări Parafina / Topitorie Rest+Rebut / Loc 2
Loc 1

8
0

1

1

PLANIFICAT
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2
/

20

32

rest netopit

rebuturi

8

9

50

3

4

5

6

7

pac.
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130

80

kg.

Lumânări Manual / Loc 3

2780

890

parafina

ceara

160

400

1000

28,6

14

10

11

12

13

14

20

12

7
20

80
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pac.
1

kg.
pac.

2
2

REALIZAT
SAPTAMÂNA 1

kg.
pac.

3

kg.
pac.

4

kg.
pac.

5

kg.

În baza planului lunar de producţie la fiecare început de zi, tehnologul atelierului întocmeşte
comanda de producţie formular cu circuit intern cu specificarea expresă a tipului de lumânare ce trebuie
realizat cu instalaţia automatizată sau de către personalul specializat în manufactură.
Reamintim faptul că într-o zi, în vederea evitării apariţiei unor cantităţi însemnate de rebuturi, instalaţia
automatizată produce numai un singur tip de lumânare. În aceste condiţii se evită intervenţia
suplimentară pe parcursul procesului tehnologic de a completa un nou bon de consum cu cantităţile
aferente unui consum specific mai mare pentru lumânările de gramaj mai ridicat.
În baza comenzii de producţie se emite de către gestionarul de materie primă (în cazul studiat de
noi, acesta nu există, sarcina fiind preluată de către tehnolog) bonul de consum cu materiile prime şi
materialele auxiliare, având în vedere consumul specific al fiecărui tip de lumânare lansat în producţie,
pentru a realiza cantitatea programată pentru ziua respectivă.
În baza bonului de consum întocmit se eliberează cantităţile de materii prime şi materialele
auxiliare care se introduc în cuvele instalaţiei automatizate.
În prealabil, instalaţia automatizată este pregătită pentru a prelua materia primă şi a urma procesul
tehnologic programat pentru aceasta (încălzirea materiei prime).
Referitor la munca vie, aceasta este asigurată de muncitori necalificaţi, specializaţi la locul de
muncă, evidenţa din punct de vedere al timpului fizic utilizat fiind asigurată prin condica de prezenţă
zilnică, iar la finele lunii prin pontajul dat de foaia colectivă de prezenţă, întocmită de tehnologul
atelierului.
La finele zilei, urmare finalizării procesului tehnologic de fabricaţie, aşa cum am specificat în
descrierea procesului tehnologic referitor la instalaţia automatizată – când lumânările necorespunzătoare
cantitativ şi calitativ sunt trecute la rebuturi – produsele finite, lumânările corespunzătoare cantitativ şi
calitativ, deja ambalate în pachete de 100, 40, 25 şi 16 bucăţi, conform comenzilor provenite de la secţia
economică a Arhiepiscopiei (modul de împachetare a produselor livrabile fiind dat prin Hotărârea
Consiliului Eparhial) sunt evidenţiate în Bonul (Nota) de predare, document care stă la baza înregistrării
în fişa de magazie privind produsele finite, condusă tot de tehnologul atelierului.
Produsele necorespunzătoare calitativ nu sunt evidenţiate la sfârşitul zilei într-un document
intern şi din acest motiv apreciem că se impune completarea unui asemenea document intitulat bon de
restituire457, în care se consemnează de către un muncitor special desemnat cantitatea de rebuturi
rezultate din procesul de producţie al unei zile şi care trebuie primite în gestiunea de materie primă
netopită, urmând ca în următoarele zile, în funcţie de necesităţi va fi eliberată procesului tehnologic
numărul 2 - Instalaţia de topire a deşeurilor recuperabile.
II.

Locul de cost numărul 2 – Instalaţia de topire a deşeurilor recuperabile

Conform planului zilnic de producţie şi a existenţei materiei prime sub formă de deşeuri şi
rebuturi recuperabile, tehnologul completează bonul de consum în care se specifică în mod expres
cantitatea ce trebuie prelucrată, respectiv adusă la nivelul materiei prime utilizabile în instalaţia
automatizată, eliberând-o către locul numărul 2 de costuri, loc deservit prin rotaţie de către muncitorii
care lucrează în cadrul atelierului de lumânări.
Utilizând procesul tehnologic descris în prezentul demers ştiinţific (aprinderea arzătoarelor cu
gaz, separarea de impurităţi a materiei prime, etc..), materia primă rezultată de această dată sub formă

457

Ordin nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile, Emitent: Ministerul Economiei şi
Finanţelor, Publicat în: M.O. nr. 870 din 23 decembrie 2008, Data intrării în vigoare : 1 ianuarie 2009
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lichidă şi gata de a fi utilizată în producerea lumânărilor de către instalaţia automatizată, este
transportată, potrivit necesităţilor tehnologice în cuvele instalaţiei automatizate.
Cantitate transportată este obligatoriu a fi evidenţiată în bonul de transfer, bon completat de către
responsabilul acestui loc de muncă (muncitor) şi vizat de tehnologul atelierului atât ca aprobare cât şi ca
primitor a materiei prime transferată instalaţiei automatizate (Locul nr. 1).
Cantitatea transferată poate să completeze necesarul de materie primă în vederea realizării programului
zilnic de producere a unui singur tip de lumânare sau să rămână în cuva instalaţiei pentru ziua următoare
de producţie.

III.

Locul de cost numărul 3 – Instalaţia manuală de producere a lumânărilor din
ceară şi parafină

Acest loc de generare a costurilor se caracterizează prin aceea că în locul instalaţiei intervine
munca fizică a muncitorului, produsele realizate fiind cu caracter special, unicate şi apreciabile ca şi preţ
de vânzare.
Şi în acest caz, conform planului lunar de producţie, tehnologul atelierului întocmeşte comanda
de producţie, cu aceeaşi structură ca şi cea prezentată la locul 1, în care se specifică tipurile de lumânare
necesare a fi produse în ziua respectivă din ceară şi din parafină (160 g, 400 g, 1000 g, - din parafină şi
respectiv 28,57 şi 14,28 grame din ceară).
În baza comenzii de producţie se emite de către gestionarul de materie primă (în cazul studiat de
noi, acesta nu există, sarcina fiind preluată de către tehnolog) bonul de consum cu materiile prime şi
materialele auxiliare, având în vedere consumul specific al fiecărui tip de lumânare lansat în producţie,
pentru a realiza cantitatea programată pentru ziua respectivă.
În baza bonului de consum întocmit se eliberează cantităţile de materii prime şi materialele
auxiliare care se introduc în cuvele instalaţiei manuale.
În prealabil, cuvele sunt încălzite electric pentru a prelua materia primă.
Referitor la munca vie, aceasta este asigurată de muncitori necalificaţi, specializaţi la locul de
muncă, evidenţa din punct de vedere al timpului fizic utilizat fiind asigurată prin condica de prezenţă
zilnică, iar la finele lunii prin pontaj ul dat prin foaia colectivă de prezenţă, întocmită de tehnologul
atelierului.
La finele zilei, urmare finalizării procesului de fabricaţie, aşa cum am specificat în descrierea
procesului tehnologic referitor la producerea manuală a lumânărilor, lumânările corespunzătoare
cantitativ şi calitativ, deja ambalate în pachete de 2, 2, 5 cele de parafină şi 35 şi 70 bucăţi – cele de
ceară, conform comenzilor provenite de la secţia economică a Arhiepiscopiei (modul de împachetare a
produselor livrabile fiind dat prin Hotărârea Consiliului Eparhial) sunt evidenţiate în Bonul (Nota) de
predare, document care stă la baza înregistrării în fişa de magazie privind produsele finite, condusă tot de
tehnologul atelierului.
Produsele necorespunzătoare calitativ rezultate din activitate nu sunt de asemenea evidenţiate la
sfârşitul zilei într-un document intern şi din acest motiv apreciem că se impune ca şi în acest caz
completarea bonului de restituire, cu acelaşi circuit şi mod de arhivare.
IV.

Locul de cost numărul 4 – Compartimentul de gestionare materii prime,
auxiliare şi produse finite şi conducere şi administrare a atelierului

În acest caz, locul generator de costuri este identificat prin cele două activităţi desfăşurare de
către tehnologul atelierului, respectiv activitatea de gestionare a materiilor prime, materialelor,
produselor finite pe de o parte, iar pe de altă parte de activitatea de organizare, administrare, conducere şi
reprezentare a activităţii atelierului în relaţiile cu conducerea eparhiei şi cu terţii (în limita atribuţiilor
conferite).
a. Activitatea de gestionar se desfăşoară în conformitate cu prevederile legii nr. 22 din 1969458
cu privire la activitatea gestionarilor şi a fişei postului emisă de către conducătorul secţiei economice
din cadrul eparhiei Timişoara. Atribuţiile activităţii de gestionar sunt cele legate de primirea,
Lege nr. 22 din 18 noiembrie 1969 - (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**), Emitent: Marea Adunare
Naţională, Publicat în: M.O. nr. 132 din 18 noiembrie 1969 Data intrării în vigoare : 18 noiembrie 1969
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recepţionarea, gestionarea, eliberarea şi securitatea bunurilor încredinţate (aferente atelierului),
elaborând următoarele documente:
 Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (în cazuri uzuale aceasta ar trebui să fie completată
de către comisia de recepţie si însuşită de gestionar). În cazul atelierului luat în studiu nu există o
comisie de recepţie, întreaga responsabilitate revenindu-i şefului atelierului;

Completarea referatelor de necesitate în vederea aprobării acestora de conducerea secţiei
economice a eparhiei cu privire la necesităţile productive ale atelierului;

Întocmirea comenzilor în urma referatelor aprobate cu privire la aprovizionarea cu materie
primă, materiale auxiliare, etc. aferente îndeplinirii planului de producţie;

Conducerea evidenţei tehnico-operative concretizată în condica de prezenţă zilnică pentru
muncitorii atelierului şi la sfârşitul lunii a foii colective de prezenţă – pontaj privind activitatea
desfăşurată de către muncitorii atelierului;

Executarea dispoziţiilor scrise şi verbale primite de la conducerea eparhiei, respectiv
reprezentarea atelierului în relaţiile cu terţii conform atribuţiilor delegate;

Fişa de magazie cu tipurile de materie primă, auxiliare etc. şi operarea notelor de recepţie la
coloana intrări. Operarea zilnic în fişele de magazie privind materiile prime şi materialele auxiliare etc.
la coloana ieşiri;

Bonul colectiv de consum zilnic pentru eliberarea în consum a materiilor prime către locul
de cost nr. 1 şi locul de cost nr. 3 de producţie, respectiv a bonului cu deşeurile şi rebuturile
recuperabile către locul de cost nr. 2;

Notă de predare a produselor finite către magazia de produse finite a atelierului;

Fişa de magazie cu produsele finite pe sorto-tipo-dimensiuni intrate în magazia de produse
finite. Completarea fişei de magazie privind materia primă la coloana intrări pe baza bonului de transfer
cu cantităţile rezultate din prelucrarea deşeurilor şi rebuturilor şi concomitent operarea la ieşiri a
cantităţii care deja a fost transferată locului de producţie 1 sau 3 tot pe baza bonului de transfer;

Dispoziţia de livrare a mărfii sau a facturii după caz cu bunurile expediate sau facturate
protopopiatelor, unităţilor asimilate acestora (catedrală, mănăstiri, capele de spital), sau parohiilor după
caz, cu operarea în fişa de magazie privind produsele finite la coloana ieşiri a produselor finite
expediate;

Bonul de restituire cu rebuturile şi produsele necorespunzătoare calitativ rezultate de la
locurile de muncă 1 şi 3 şi înscrierea în fişa de magazie privind materia primă pentru retopit la coloana
intrări.
b. În activitatea de organizare, administrare, conducere şi reprezentare a atelierului locul
generator de costuri este reprezentat de către tehnologul atelierului care în activitatea sa conduce şi
completează următoarele documente:

Întocmirea ”planului” lunar de producţie conform sarcinilor derivate din planul anual de
producţie înscriind conform structurii formularului cantităţile obligatoriu de realizat în luna de
programare de către cele trei locuri generatoare de costuri cu activitate productivă pe sorto-tipodimensiunile lumânărilor;

Elaborarea zilnică a comenzilor de producţie cu sortimentele de lumânări ce trebuie
realizate cu ajutorul instalaţiei automatizate de producere a lumânărilor, respectiv cele realizate manual
de către muncitorii specializaţi;

Completarea referatelor de necesitate în vederea aprobării acestora de conducerea secţiei
economice a eparhiei cu privire la necesităţile productive ale atelierului;

Întocmirea comenzilor în urma referatelor aprobate cu privire la aprovizionarea cu materie
primă, materiale auxiliare, etc. aferente îndeplinirii planului de producţie;

Conducerea evidenţei tehnico-operative concretizată în condica de prezenţă zilnică pentru
muncitorii atelierului şi la sfârşitul lunii a foii colective de prezenţă – pontaj privind activitatea
desfăşurată de către muncitorii atelierului;

Executarea dispoziţiilor scrise şi verbale primite de la conducerea eparhiei, respectiv
reprezentarea atelierului în relaţiile cu terţii conform atribuţiilor delegate.
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5.2.3.3 Putătorii de costuri aferenţi locurilor generatoare de costuri la atelierul de producere a
lumânărilor
Pentru a putea să continuăm demersul ştiinţific apreciem că următoarea etapă a cercetării trebuie
să vizeze identificarea purtătorilor de costuri şi implicit a finalităţii organizării unei contabilităţi de
gestiune care să consemneze fluxul pe care îl parcurge purtătorul de costuri, informaţiile care se creează
şi care se concretizează în final în strategia activităţii atelierului, nu în ultimul rând rentabilitatea sau
efectul net obţinut de pe urma activităţii atelierului. Purtătorii de costuri reprezintă produsele, lucrările
şi serviciile obţinute de unitatea productivă în cazul nostru atelierul de lumânări în urma desfăşurării
activităţii sale de bază şi care generează costuri de producţie şi cheltuieli de desfacere pe care atelierul
trebuie să le suporte.
Deci, în contabilitatea de gestiune purtătorii de costuri reprezintă entităţile pentru care se
antecalculează şi se postcalculează costuri utilizând diverse metode de calculaţie.
În calitate de purtător de costuri se poate considera fie producţia exerciţiului sau producţia marfă
la nivelul atelierului, pe de o parte, fie producţia la nivelul unui produs, lucrare sau serviciu, pe de altă
parte.
După rolul pe care îl au în procesul de formare a costului, purtătorii de costuri se clasifică în
purtători finali şi purtători intermediari.
Purtătorii de costuri finali reprezintă unitatea de produs, lucrare sau serviciu pentru care se
calculează costul producţiei. Unii purtători finali îşi păstrează această calitate în toate etapele formării
costului (de exemplu în cazul producţiei de unicate). În alte cazuri ei funcţionează ca purtători finali
doar în ultima etapă de formare a costului, pe parcurs funcţionând ca purtători de costuri intermediari,
care pot fi: seriile, loturile, partizile, grupele de produse sau comanda de fabricaţie în cazul producţiei
de serie sau producţiei neomogene.
Determinarea costurilor pe purtători necesită exprimarea cantitativă a producţiei căreia i s-a
atribuit această calitate. În acest scop se utilizează o unitate de măsură omogenă denumită unitate de
calculaţie. Aceasta poate fi exprimată în: unităţi fizice (bucăţi, kg, m2, m3, kwh etc.) sau în unităţi
convenţionale (t.c.c), tractoare convenţionale de 30 CP etc.). Unităţile convenţionale se folosesc atunci
când nu există o omogenitate naturală a producţiei care să permită exprimarea în unităţi fizice. De
asemenea, aplicarea anumitor metode de calculaţie impune şi folosirea unor unităţi de calculaţie
convenţionale, cum ar fi numărul de ore de funcţionare a utilajelor, numărul orelor de activitate direct
productivă (în cazul aplicării metodei THM); mărimi valorice abstracte pentru realizarea unor
comparaţii de eficienţă, cum ar fi de exemplu "1000 lei cifră de afaceri" sau "1000 lei producţie marfă".
Unităţile convenţionale au doar un caracter intermediar deoarece în final ne interesează costul unitar al
fiecărui produs.
Având în vedere cele câteva consideraţii de natură teoretică putem conchide că, în cazul
atelierului de producere a lumânărilor din cadrul eparhiei Timişoara, purtătorii de costuri sunt
lumânările de diferite sorto-tipo-dimensiuni pe care le-am prezentat cu caracteristicile lor în paginile
anterioare şi care absorb costurile legate de producerea lor prin cele trei procese tehnologice prezentate
de asemenea mai sus cât şi cheltuielile de transport-aprovizionare cât şi cele de desfacere ocazionate
într-un ciclu de producţie.
Purtătorii de costuri pe locurile generatoare de costuri identificate sunt:
Pentru locul numărul 1 – Instalaţia automatizată de producere a lumânărilor din parafină purtătorii de
costuri sunt lumânările pe cele patru sorto-tipo-dimensiuni respectiv:
- lungimea de 18,5 cm, cântărind 8 grame, (100 buc/pachetul de 800 grame)
- lungimea de 24 cm, cântărind 20 grame, (40 buc/pachetul de 800 grame)
- lungimea de 29 cm, cântărind 32 grame, (25 buc/pachetul de 800 grame)
- lungimea de 34,5 cm, cântărind 50 grame, (16 buc/pachetul de 800 grame
Pentru locul numărul 2 – Instalaţia de topire a deşeurilor recuperabile purtătorul de costuri este
materia primă care reintră în ciclul de producţie sub forma resturilor topite de lumânări.
Pentru locul numărul 3 – Instalaţia manuală de producere a lumânărilor din ceară şi parafină
purtătorii de costuri sunt lumânările de parafină pe cele trei sorto-tipo-dimensiuni şi cele din ceară pe
cele două sorto-tipo-dimensiuni având următoarele caracteristici:
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- lungimea de 55 cm, cântărind 160 grame, (5 buc/pachetul de 800 grame)
- lungimea de 85 cm, cântărind 400 grame, (2 buc/pachetul de 800 grame)
- lungimea de 100 cm, cântărind 1000 grame, (2 buc/pachetul de 2000 grame),
- lungimea de 43,5 cm, cântărind 28,57 grame, (35 buc/pachetul de 1000 grame),
- lungimea de 36 cm, cântărind 14,28 grame, (70 buc/pachetul de 1000 grame),
Pentru locul numărul 4 – Compartimentul de gestionare materii prime, auxiliare şi produse finite
şi conducere şi administrare a atelierului purtătorii de costuri se regăsesc la nivelul produselor finite ale
locurilor generatoare de costuri 1, 2 şi 3, costuri repartizate potrivit principiului imputării costurilor
indirecte.

5.2.4 Metoda pe comenzi – metodă de tip absorbant de calculaţie a costurilor pentru
produsul lumânări
Metoda pe comenzi are la bază conceptul costurilor integrale, care presupune desfăşurarea
lucrărilor de calculaţie în etape succesive, specifice metodelor absorbante459 (inclusiv etapa
determinării cantitative şi valorice a producţiei în curs de execuţie).
Purtătorul de costuri în antecalculaţie este produsul, iar cel utilizat pentru urmărirea costurilor
de producţie este comanda460. Obiectul comenzii este diferit în funcţie de tipul producţiei: pentru
producţia individuală se foloseşte varianta fără semifabricate, pentru producţia de serie se poate folosi
pe lângă varianta fără semifabricate şi varianta cu semifabricate. În cazul calculaţiei costurilor prin
metoda pe comenzi a producţiei de lumânări luată în studiu, vom exemplifica acest lucru luând în
considerare metoda fără semifabricate datorită specificului producţiei – şi anume producţia în
curs de execuţie, neterminată şi răcită în cursul ciclului de fabricaţie este considerată rebut.
În cazul variantei fără semifabricate, caz exemplificat de noi, comanda are ca obiect
lucrarea ce trebuie executată, identificată prin loturile de produse – împachetate la pachete de
800 de grame, comandă ce diferă la numărul produselor (lumânărilor) ce le conţine, iar calculaţia
nu face nici o separare a cheltuielilor pe seama părţilor sau a reperelor componente. Ea arată
partea cu care participă la fabricaţie fiecare secţie de producţie – sau loc generator de costuri aşa
cum l-am denumit şi identificat în prezentul demers ştiinţific.
Modelul sintetic de calcul al costului unitar al comenzii este:
Ku =

 Kdir  Kindir s
Qf

Unde:
Ku – costul unitar al comenzii
S – secţiile care participă la producţia comenzii
Qf – cantitatea de producţie fabricată din comanda respectivă
Kdir – cheltuieli directe
Kindir – cheltuieli indirecte
Comenzile lansate în producţie primesc un cod dintr-un registru de comenzi şi se lansează
pentru cantităţi determinate de produse ce pot fi executate în perioada de gestiune adoptată pentru
calculul costurilor.
După simbolizare, se va întocmi devizul estimativ al comenzii care să prevadă standardele de
consum (reţeta comenzii) de resurse pentru realizarea acesteia. În baza devizului estimativ se
procedează la completarea „listei privind necesarul de materiale”, document necesar întocmirii
programului de aprovizionare. Toate documentele primare privind o comandă trebuie să cuprindă
simbolul comenzii la care se referă. Emiterea anticipată a documentelor (înaintea consumului) asigură

459
460

Epuran M, Băbăiţă V., Grosu C. – Contabilitate şi control de gestiune – op. cit., p. 278
Ibidem, p. 278
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respectarea nivelului bugetat al cheltuielilor ce deţin o pondere semnificativă în structura costurilor şi
creează premisele sesizării depăşirilor de la valoarea previzionată.
Pentru comenzile lansate în secţii se deschid fişe analitice pentru urmărirea cheltuielilor
indirecte pe secţii.
Costul efectiv al comenzii se stabileşte la sfârşitul perioadei de calculaţie şi anume când
perioada de gestiune adoptată pentru calculul costurilor se încheie (ciclu de fabricaţie, săptămână, lună,
…). În situaţiile când produsele se predau la magazie sau clienţilor înainte de finalizarea comenzii,
acestea se evaluează la un cost antecalculat, sau în funcţie de costul efectiv obţinut la o producţie
anterioară a unei comenzi similare.
Documentele privind urmărirea producţiei obţinute cuprind pe de o parte documente cu ajutorul
cărora se urmăreşte modul de desfăşurare a procesului de producţie (grafice de producţie), iar pe de altă
parte cele folosite pentru consemnarea rezultatelor acesteia. Documentul destinat înregistrării şi
urmăririi producţiei terminate este „Nota de predare produse” ce atestă predarea – recepţionarea
produselor realizate la magazia de produse finite.
Scopul calculaţiei costurilor îl constituie furnizarea de informaţii din domeniul costurilor
de producţie. Din acest motiv organizarea calculaţiei costurilor trebuie să răspundă acestui deziderat.
Formele de organizare a calculaţiei depind în primul rând de specificul procesului tehnologic, de tipul şi
organizarea producţiei iar în al doilea rând de necesităţile proprii ale fiecărei unităţi productive.
Astfel, conform normelor în vigoare461, calculaţia costurilor poate fi efectuată după metoda
costurilor standard sau normate, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globală, metoda costurilor
directe sau alte metode adoptate de unitatea productivă462. Indiferent că este vorba de o metodă sau alta
pe care unitatea productivă o adoptă, calculaţia poată fi organizată, astfel încât să vizeze:
a) aspectul formal al calculaţiei sub forma calculaţiei pe feluri de costuri, pe locuri de costuri şi pe
purtători de costuri
b) aspectul funcţional al calculaţiei prin calculaţia de plan efectivă şi calculul abaterilor.463
Referitor la calculaţia pe feluri de costuri, putem aminti faptul că aceasta trebuie să asigure
colectarea costurilor pe elemente de costuri şi pe articole de calculaţie în aşa fel încât să corespundă
cerinţei metodei de calculaţie adoptată. Există mai multe posibilităţi, respectiv criterii de grupare a
costurilor cum ar fi:
după natura consumurilor de muncă vie şi materializată (costul materiilor şi materialelor
consumate), costurile cu munca vie, costurile cu amortizarea, costurile cu combustibilul, energia, etc.…
după posibilitatea repartizării asupra purtătorilor de costuri (costuri directe şi indirecte)
după variaţia costurilor faţă de volumul fizic al producţiei (costuri variabile şi costuri fixe)
după felul activităţii desfăşurate (costurile producţiei de bază, costurile activităţii auxiliare,
costurile cu reparaţiile şi organizarea de şantier)
Trebuie să facem precizarea expresă că indiferent de metoda aleasă cu privire la calculaţia
costurilor pe feluri de costuri, un loc important îl ocupă alegerea purtătorilor primari de date şi
informaţii, corectitudinea întocmirii, dar şi a realităţii datelor cuprinse în aceştia, concomitent cu
asigurarea unui circuit informaţional accesibil tuturor utilizatorilor şi bineînţeles costul redus al
acestor purtători.
În ceea ce priveşte calculaţia pe locuri de costuri sau zone de cheltuieli, calculaţie pe care am
dori să o exemplificăm în demersul ştiinţific iniţiat ca fiind necesară în repartizarea pe comenzi a
costurilor indirecte, vom prezenta în continuare câteva din consideraţiile teoretice asupra cărora au ajuns
cercetătorii în domeniu şi pe care le-am acceptat ca reprezentând baza de pornire în efectuarea studiului
practic al lucrării.
Astfel, aplicarea în calculaţie a principiului localizării costurilor impune planificarea şi
urmărirea analitică a lor pe zone sau sectoare de cheltuieli care au la bază structurile tehnicoorganizatorice ale atelierului de lumânări, structuri generatoare de costuri şi cheltuieli ocazionate de
menţinerea capacităţii productive ale acestuia. Locurile de costuri şi de cheltuieli, în funcţie de
461

Ordin nr. 1.826 din 22 decembrie 2003, pentru aprobarea Precizărilor privind unele masuri referitoare la organizarea si
conducerea contabilităţii de gestiune, Emitent: Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în: M.O. nr. 23 din 12 ianuarie 2004
462
Spre exemplu metoda ABC - Activity Based Costing
463
Băbăiţă V., şi colab. - Contabilitate şi control de gestiune, Ed. Economică, Bucureşti, 1999, cap. 2, p.118
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particularităţile organizării şi tehnologiei atelierului generează costuri de producţie şi cheltuieli,
respectiv, consumurile efective de materii prime, materiale auxiliare, muncă vie, amortizare,
combustibil, energie, etc. şi cheltuieli de primire, gestionare, de eliberare şi securitate a magaziilor
de materie primă şi de produse finite, respectiv de organizare, de supraveghere, control şi
reprezentare a activităţii atelierului de lumânări.
Având în vedere faptul că la ora actuală la nivelul atelierului nu există nici organizate separat
magazii privind materia primă şi magazia de produse finite cu gestionari corespunzători, existând o
singură magazie, fără gestionar, atribuţiile acestuia fiind încredinţate tehnologului atelierului opiniem
că este posibil ca activitatea de primire, gestionare, eliberare, securitate a materiilor prime şi a
produselor finite să îmbrace forma costurilor direct imputabile celor trei locuri generatoare de
costuri şi implicit repartizate asupra produselor realizate în cadrul acestor locuri (retopirea
deşeurilor, rebuturilor, producerea de lumânări din parafină şi ceară).
Calculaţia pe locuri de costuri şi de cheltuieli trebuie să aibă următoarele obiective prioritare:
elaborarea calculaţiei de plan pentru produsele care se realizează;
elaborarea calculaţiei efective a produselor realizate;
identificarea abaterilor şi soluţionarea corespunzătoare a acesteia;
Organizarea controlului şi instituirea de responsabilităţi precise pentru fiecare loc generator de
costuri şi de cheltuieli.
Apreciem că aceste obiective sunt imperios necesare abordând atât aspectul formal al tehnicii de
colectare şi repartizare pe purtători a costurilor cât şi aspectul funcţional concretizat intr-o conducere
eficientă, o creştere a responsabilităţii fiecărui loc generator de costuri şi de cheltuieli.
În ceea ce priveşte organizarea locurilor de costuri este necesară stabilirea unui număr optim al
acestora astfel încât informaţia şi costul acesteia să fie cât mai reale dar mai ales cât mai prompte şi
operabile.
În cazul nostru s-au stabilit trei locuri generatoare de costuri şi un loc generator de cheltuieli cu
specificitatea menţionată anterior, apreciind că astfel reuşim să evidenţiem cât mai fidel activitatea care
se desfăşoară la nivelul atelierului de lumânări şi implicit nivelul şi realitatea costurilor ocazionate de
fiecare dintre aceste locuri.
În organizarea calculaţiei costurilor pe locuri generatoare de costuri sau de cheltuieli am
acordat o atenţie deosebită colectării şi repartizării acestora astfel încât informaţia contabilă obţinută
să reprezinte baza strategiilor viitoare în ceea ce priveşte capacitatea atelierului de a asigura
necesarul de produse solicitate de către protopopiate şi asimilatele acestora din eparhia
Timişoara, respectiv extinderea volumului de fabricaţie sau reducerea acestuia fără a neglija însă şi
lărgirea sferei de desfacere a produselor atelierului şi la alte eparhii din BOR sau chiar din afara
graniţelor României.
În ceea ce priveşte aşa zisul management al locurilor de costuri pe baza principiului excepţiilor
(management by exception) apreciem că acesta nu poate fi aplicat la nivelul atelierului, tehnologul
atelierului nu poate conduce prin excepţie activitatea acestuia ci existând în permanenţă în interiorul lui
organizând, gestionând, controlând şi reprezentând întreaga activitate existentă. Se poate vorbi de o
conducere prin excepţie la nivelul celor două magazii de materii prime şi respectiv de produse finite dar
numai în condiţiile în care acestea ar avea gestionari special desemnaţi pentru fiecare.
În cadrul controlului intern pe care trebuie să-l organizeze eparhia, control în care se
evidenţiază cu prioritate controlul financiar preventiv, apoi controlul financiar intern de gestiune
dar si controlul ierarhic operativ curent se poate vorbi de o conducere prin excepţie pentru
anumite aspecte care privesc activitatea atelierului şi care periodic ar trebui obligatoriu
controlate de către organul ierarhic al acestuia (consilierul secţiei administrativ bisericeşti vicarul, episcopul vicar şi mitropolitul).
În cazul unităţii productive – atelierul de lumânări - utilizând planul de conturi aferent unităţilor
fără scop patrimonial (ONP) vom întâlni două feluri de circuite ale contabilităţii: pe de o parte
contabilitatea financiară în care se evidenţiază activitatea organizaţiei fără scop patrimonial şi care de
regulă se aplică obligatoriu tuturor acestor unităţii cu precizarea că acestea să aibă activităţii economice
dar pentru care conducerea unităţii să nu solicite organizarea contabilităţii de gestiune şi un al doilea
circuit legat de contabilitatea de gestiune care este organizată în funcţie de specificul activităţii şi de
necesităţile proprii de informare solicitate de către managementul unităţii.
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În studiul de caz efectuat am prezentat exigenţele impuse de către contabilitatea de
gestiune precum şi conturile contabile pe care aceasta le presupune şi le utilizează. Referitor la
evidenţierea cheltuielilor ocazionate de producerea lumânărilor prin prisma contabilităţii
financiare, acestea vor fi ataşate conturilor de calculaţie şi gestiune astfel încât să reuşim să
desprindem specificul activităţii şi compatibilitatea articolelor si elementelor de calculaţiei a
costurilor cu elementele de cheltuială aşa cum acestea sunt evidenţiate în conturile din clasa a 6-a.
Putem afirma că între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune există specificităţi
prin cele două circuite informaţionale pe care le generează, totuşi arătăm că deşi cele două circuite ale
contabilităţii organizaţiei nonprofit funcţionează cvasiautonom, există o zonă de interferenţă în care se
face legătura, interferenţa, între cele două circuite contabile. Mecanismul şi metodologia realizării
schimburilor de informaţii între aceste două circuite sunt foarte importante pentru organizarea şi
conducerea în ansamblu a contabilităţii oricărei unităţi patrimoniale productive.
5.2.4.1 Aplicarea metodei pe comenzi la atelierul de lumânări din cadrul Eparhiei Timişoara
Contabilitatea de gestiune propusă pentru atelierul de lumânări din cadrul eparhiei Timişoara
prin prisma conturilor din contabilitatea de gestiune şi al conturilor din contabilitatea financiară din
planul de conturi contabile specific persoanelor juridice fără scop patrimonial apreciem că se poate
prezenta sub următoarea formă sintetică:
Planul contabil general rezervat pentru contabilitatea de gestiune cuprinde un sistem minimal de
conturi, a căror adaptare la specificul activităţii de producere a lumânărilor, activitate cu caracter
economic din cadrul eparhiei Timişoara, permite contabilizarea următoarelor operaţiuni:
- înregistrarea, urmărirea şi controlul costurilor în structurile de costuri directe şi indirecte
pe produse, lucrări şi servicii – individualizat la nivelul comenzilor în cadrul producerii
lumânărilor;
- preluarea din contabilitatea financiară a cheltuielilor ce urmează a fi încorporate în
costuri;
- înregistrarea, urmărirea şi controlul diferenţelor dintre costurile efective realizate şi
coturile de înregistrare ale producţiei identificate prin comenzile lansate şi recepţionate în
şi din producţie;
Conturile utilizate din planul de conturi al contabilităţii de gestiune, au fost adaptate la
specificul activităţii de producere a lumânărilor în cadrul atelierului de lumânări şi la metoda de
calculaţie a costurilor aleasă. În cazul folosirii calculaţiei costurilor prin metoda pe comenzi, conturile
utilizate din planul de conturi sunt minimale.
Grupa 90 „Decontări interne"
901 „Decontări interne privind cheltuielile”
902 „Decontări interne privind producţia obţinută”
903 „Decontări interne privind diferenţele de preţ”
Grupa 92 „Conturi de calculaţie"
921 „Cheltuielile activităţii de bază”;
922 „Cheltuielile activităţii auxiliare”;
923 „Cheltuieli indirecte de producţie”;
924 „Cheltuieli generale de administraţie”;
Grupa 93 „Costul producţiei obţinute"
931 „Costul producţiei obţinute”.
Astfel, activităţile atelierului de lumânări în studiul efectuat vor fi evidenţiate în
următoarele conturi din contabilitatea de gestiune, dezvoltate pe analitice, astfel:
Contul 921 „Cheltuielile activităţii de bază” va fi detaliat:
- pe articole de calculaţie (cont sintetic de gradul 2, cifra a 4-a a acestui grad fiind dată de
ultima cifră a grupei de cheltuieli din contabilitatea financiară aferentă înregistrării cheltuielii
după natura ei),
- pe locuri generatoare de costuri, respectiv locul 1- Instalaţia automatizată de producere a
lumânărilor din parafină şi locul 3 - Instalaţia manuală de producere a lumânărilor din ceară şi
parafină, identificate ca analitic de gradul 1 al contului sintetic de gradul 2 format precum am
explicat anterior, prin adăugarea cifrelor 1 respectiv 3,
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- pe comenzi interne, potrivit sortimentaţiei de produse lansate în producţie pe baza comenzilor,
identificate de noi printr-un analitic de gradul al 2-lea, ataşat contului detaliat în analitic de
gradul 1 aşa cum am menţionat mai sus, prin adăugarea simbolului comenzilor:
- 100 – Comanda internă de producţie a unui pachet de lumânări de parafină de 800 de grame,
procesată industrial, format din 100 de bucăţi de lumânări a 8 grame fiecare,
- 40 - Comanda internă de producţie a unui pachet de lumânări de parafină de 800 de grame,
procesată industrial, format din 40 de bucăţi de lumânări a 20 de grame fiecare,
- 25 - Comanda internă de producţie a unui pachet de lumânări de parafină de 800 de grame,
procesată industrial, format din 25 de bucăţi de lumânări a 32 de grame fiecare,
- 16 - Comanda internă de producţie a unui pachet de lumânări de parafină de 800 de grame,
procesată industrial, format din 16 de bucăţi de lumânări a 50 de grame fiecare,
- 5 - Comanda internă de producţie a unui pachet de lumânări de parafină de 800 de grame,
procesată manual, format din 5 bucăţi de lumânări a 160 de grame fiecare,
- 2 - Comanda internă de producţie a unui pachet de lumânări de parafină de 800 de grame,
procesată manual, format din 2 bucăţi de lumânări a 400 de grame fiecare.
Atât prin procesul de producţie, dar şi prin identificarea şi împărţirea activităţii atelierului
pe locuri generatoare de costuri de către cercetători, comenzile procesate industrial (100, 40, 25,
16, 5, 2) sunt produse doar în locul 1 generator de costuri, iar comenzile produse manual (5, 2)
sunt produse doar în locul 3 generator de costuri, ambele locuri fiind singurele producătoare de
produse finite.
Pentru a exemplifica cele mai sus expuse, prezentăm doar secvenţial pe comenzile 100,
respectiv 2, detalierea contul 921 „Cheltuielile activităţii de bază”:
9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază privind stocurile - L1 C100"
9211.1.100 "Cheltuielile activităţii activităţii de bază privind întreţinerea şi reparaţiile - L1
C100"
9212.1.100 "Cheltuielile activităţii activităţii de bază privind serviciile executate de terţi L1 C100"
9213.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază privind impozitele şi taxele locale - L1 C100"
9214.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază privind cheltuielile cu personalul - L1 C100"
9218.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază privind amortizarea - L1 C100"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază privind stocurile - L3 C2"
9212.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază privind serviciile executate de terţi - L3 C2"
9213.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază privind impozitele şi taxele locale - L3 C2"
9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază privind cheltuielile cu personalul - L3 C2"
9218.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază privind amortizarea - L3 C2"
În mod similar se creează toate sinteticele şi analiticele de gradul 2 la conturile de colectoare de
costuri directe ale activităţii de bază.
Contul 922 „Cheltuielile activităţilor auxiliare” va fi detaliat:
- pe articole de calculaţie (cont sintetic de gradul 2, cifra a 4-a a acestui grad fiind dată de
ultima cifră a grupei de cheltuieli din contabilitatea financiară aferentă înregistrării cheltuielii
după natura ei),
- detalierea pe locul generator de costuri 2 nemaifiind necesară datorită faptului că
activitatea auxiliară de topire a resturilor de lumânări şi implicit de recuperare a materiei
prime rezultată ca rebut din producţie sau achiziţionată din parohii prin intermediul
protopopiatelor se desfăşoară numai în locul 2 generator de costuri - Instalaţia de topire a
deşeurilor recuperabile. Totuşi acest lucru se impune atunci când se repartizează activitatea
auxiliară asupra producţiei de bază, etapă în care contul sintetic de gradul 2 al contului
922 trebuie detaliat pe locuri generatoare de costuri, respectiv locul 1- Instalaţia
automatizată de producere a lumânărilor din parafină şi locul 3 - Instalaţia manuală de producere
a lumânărilor din ceară şi parafină, identificate ca analitic de gradul 1 al contului sintetic de
gradul 2 format precum am explicat anterior, prin adăugarea cifrelor 1 respectiv 3.
Astfel, pentru a exemplifica cele mai sus expuse, prezentăm detalierea contului 922
„Cheltuielile activităţilor auxiliare”, la cel mai înalt grad de detaliere al său:
9220.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare privind stocurile - L1"
9220.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare privind stocurile - L3"
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9222.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare privind serviciile executate de terţi - L1"
9222.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare privind serviciile executate de terţi - L3"
9224.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare privind personalul- L1"
9224.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare privind personalul - L3"
9228.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare privind amortizarea - L1"
9228.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare privind amortizarea - L3".

Contul 923 „Cheltuieli indirecte de producţie” va fi detaliat:
- pe articole de calculaţie (cont sintetic de gradul 2, cifra a 4-a a acestui grad fiind dată de
ultima cifră a grupei de cheltuieli din contabilitatea financiară aferentă înregistrării cheltuielii
după natura ei),
- pe locuri generatoare de costuri ale activităţii de bază, respectiv locul 1- Instalaţia
automatizată de producere a lumânărilor din parafină şi locul 3 - Instalaţia manuală de producere
a lumânărilor din ceară şi parafină, identificate ca analitic de gradul 1 al contului sintetic de
gradul 2 format precum am explicat anterior, prin adăugarea cifrelor 1 respectiv 3, - conturi în
care se înscriu cheltuielile indirecte de producţie efectuate în locurile generatoare de costuri
privind activitatea de bază
- pe locul generator de costuri, respectiv locul 4 - Compartimentul de gestionare materii prime,
auxiliare şi produse finite şi conducere şi administrare a atelierului, identificat ca analitic de
gradul 1 al contului sintetic de gradul 2 format precum am explicat anterior, prin adăugarea
cifrei 4 – cont în care se înscriu cheltuielile efectuate pentru administrarea întregii activităţi a
atelierului de lumânări.
În susţinerea celor expuse anterior, exemplificăm detalierea contului 923 „Cheltuieli
indirecte de producţie”, astfel:
9230.1"Cheltuieli indirecte de producţie privind stocurile - L 1"
9230.3 "Cheltuieli indirecte de producţie privind stocurile - L 3"
9230.4 "Cheltuieli indirecte cu administrarea atelierului privind stocurile L 4"
9232.1 "Cheltuieli indirecte de producţie privind serviciile executate de terţi - L1"
9232.3 "Cheltuieli indirecte de producţie privind serviciile executate de terţi - L3"
9232.4 "Cheltuieli indirecte cu administrarea atelierului privind serviciile executate de
terţi - L4", etc..
Contul 924 „Cheltuieli generale de administraţie” va fi detaliat:
- pe articole de calculaţie (cont sintetic de gradul 2, cifra a 4-a a acestui grad fiind dată de
ultima cifră a grupei de cheltuieli din contabilitatea financiară aferentă înregistrării cheltuielii după
natura ei),
- detalierea pe locuri generatoare de costuri se impune atunci când se repartizează
activitatea generală de administrare a eparhiei Timişoara asupra producţiei de bază, etapă în
care contul sintetic de gradul 2 al contului 924 trebuie detaliat pe locuri generatoare de costuri,
respectiv locul 1- Instalaţia automatizată de producere a lumânărilor din parafină şi locul 3 - Instalaţia
manuală de producere a lumânărilor din ceară şi parafină, identificate ca analitic de gradul 1 al contului
sintetic de gradul 2 format precum am explicat anterior, prin adăugarea cifrelor 1 respectiv 3.
Exemplificăm de asemenea detalierea acestui cont la nivelul cel mai analitic al său:
9240.1 "Cheltuielile generale ale eparhiei privind stocurile - L1"
9240.3 "Cheltuielile generale ale eparhiei privind stocurile - L3"
9242.1 "Cheltuielile generale ale eparhiei privind serviciile executate de terţi - L1"
9244.1 "Cheltuielile generale ale eparhiei privind personalul- L1"
9248.3 "Cheltuielile generale ale eparhiei privind amortizarea - L3", etc..
Conturile 902 „Decontări interne privind producţia obţinută”, 903 „Decontări interne
privind diferenţele de preţ” şi 931 „Costul producţiei obţinute” vor fi detaliate pe comenzi
interne, potrivit sortimentaţiei de produse lansate în producţie pe baza comenzilor, identificate de noi
printr-un analitic de gradul al 1, ataşat contului sintetic de gradul 1, astfel:
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902.100 „Decontări interne privind producţia obţinută - comanda 100” – detaliere valabilă
pentru toate comenzile lansate în producţie,
903.100 „Decontări interne privind diferenţele de preţ – comanda 100” – detaliere valabilă
pentru toate comenzile lansate în producţie,
931.100 „Costul producţiei obţinute - comanda 100” – detaliere valabilă pentru toate
comenzile lansate în producţie.
Caracteristic producţiei de lumânări din atelierul luat în studiu este faptul că nu există
producţie neterminată. Odată întreruptă producţia datorită terminării programului zilnic de lucru, sau
datorită unor perioade mai îndelungate (în ore) de întrerupere a energiei electrice, producţia aflată în
curs se trece la rebuturi, fiind topită, recuperată şi redată producţiei prin intermediul locului 2 de
generator de costuri – instalaţia de topire a deşeurilor recuperabile.
Menţionăm faptul că studiul aplicativ de implementare a calculaţiei costurilor şi implicit a
contabilităţii de gestiune la nivelul Eparhiei Timişoara din cadrul Mitropoliei Banatului se
realizează luând în considerare datele din contabilitatea financiară şi evidenţele tehnico-operative
aferente lunii iunie 2011.
5.2.4.2 Delimitarea şi colectarea costurilor aferente producţiei de lumânări
A. Colectarea cheltuielilor directe
Cheltuielile directe de producţie sunt cheltuielile care se individualizează pe comandă. În cazul
de faţă, cheltuielile directe sunt identificate la nivelul: materiei prime (de exemplu parafina, stearina,
ulei de palmier, fitil, vopsea, parfum ), a materialelor auxiliare directe (aracet, hârtie), identificate direct
pe fiecare comandă în parte, a salariilor de bază a muncitorilor direct productivi, precum şi a
contribuţiilor aferente acestora (CAS – 20,8%, CASS - 5,2%, contribuţii şomaj – 0,5%, contribuţii la
fondul de risc şi accident – 0,178%, contribuţii la FNUASS – 0,85%, contribuţii la fondul de garantare
pentru plata creanţelor salariale – 0,25% ).
Colectarea cheltuielilor directe de producţie aferente lunii iunie 2011, aşa cum sunt preluate din
contabilitatea financiară, sunt colectate în contul 921 „Cheltuielile activităţii de bază”, detaliat aşa cum
am prezentat anterior, pe baza bonurilor de consum, fişelor de pontaj şi statelor de plată – date cuprinse
în tabelul nr. 5.1
Colectarea cheltuielilor directe de producţie aferente lunii iunie 2011

Elemente de
cheltuieli
601 "Cheltuieli cu
materiile prime - atelier
lumânări"
602 "Cheltuieli cu
materialele
consumabile"
641 "Cheltuieli cu
remuneraţiile
personalului - atelier
lumânări"
6451 "Contribuţia
unităţii la asigurările
sociale"
6452 "Contribuţia
unităţii pentru ajutorul
de şomaj - atelier

Total
costuri
pe Locul
1

Tipurile de comenzi pe Locul 1
generator de costuri
100

40

25

16

20244,48

14943,04

1076,53

3300,30

924,61

1188,50

758,54

54,65

293,18

5189,53

3830,54

275,96

1089,13

803,92

25,95

19,15

Total
costuri
pe Locul
3

Tabelul nr. 5.1
Tipurile de
comenzi pe Locul
3 generator de
costuri
5

2x0,4

204,49

106,23

98,26

82,14

17,92

9,31

8,61

846,01

237,02

2633,88

1368,25

1265,63

57,92

177,55

49,74

552,77

287,15

265,62

1,38

4,23

1,19

13,17

6,84

6,33
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Colectarea cheltuielilor directe de producţie aferente lunii iunie 2011

Elemente de
cheltuieli

Total
costuri
pe Locul
1

Tipurile de comenzi pe Locul 1
generator de costuri
100

40

25

16

313,97

231,75

16,70

51,18

14,34

12,97

9,58

0,69

2,12

0,59

Total
costuri
pe Locul
3

Tabelul nr. 5.1
Tipurile de
comenzi pe Locul
3 generator de
costuri
5

2x0,4

159,35

82,78

76,57

6,58

3,42

3,16

lumânări"
6453 "Contribuţia
angajatorului pentru
asigurările sociale de
sănătate - atelier
lumânări"
6456 "Contribuţia
angajatorului la fondul
de garantare pentru
plata creanţelor
salariale - atelier
lumânări"
TOTAL

28064,51

3588,16

Tabelul 5.1 Colectarea cheltuielilor directe de producţie aferente lunii iunie 2011
Sursa: elaborat de autor
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a consumurilor de materii prime şi materiale
directe şi a salariilor şi contribuţiilor aferente directe conform situaţiei de colectare a cheltuielilor
din tabelul de mai sus:
%
9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază privind stocurile
- L1 C100"
9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază privind stocurile L1 C40"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază privind stocurile L1 C25"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază privind stocurile L1 C16"
9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază privind stocurile L3 C5"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază privind stocurile L3 C2"

%
9214.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază privind
cheltuielile cu personalul - L1 C100"
9214.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază privind
cheltuielile cu personalul - L1 C40"
9214.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază privind
cheltuielile cu personalul - L1 C25"
9214.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază privind
cheltuielile cu personalul - L1 C16"
9214.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază privind cheltuielile
cu personalul - L3 C5"
9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază privind cheltuielile
cu personalul - L3 C2"

= 901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

21655,38
15701,58
1131,17
3593,48
1006,74
115,54
106,87

901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

9997,30
4894,93
352,64
1081,09
302,88
1748,45
1617,31
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B. Colectarea cheltuielilor indirecte de producţie
Cheltuielile indirecte aferente producţiei de lumânări le-am împărţit în două categorii, fiecare
categorie fiind identificată separat ca şi consumatoare de resurse, astfel:
- cheltuieli indirecte de producţie – ce cumulează consumurile de resurse utilizate în
producerea directă a produsului finit, respectiv a comenzii de lumânări, dar nu s-au putut
identifica şi repartiza direct asupra fiecărei comenzi lansate în producţie (consum energie, apă,
salubritate, amortizare, întreţinere şi reparaţii a utilajelor, etc..), dar sunt localizate la nivelul
locurilor de costuri ale activităţii de bază 1 şi 3,
- cheltuieli de administrare şi gestionare a activităţii atelierului (le-am putea denumi şi
cheltuieli generale ale atelierului), cheltuieli care de asemenea nu s-au putut identifica şi
repartiza direct asupra fiecărei comenzi lansate în producţie, dar care participă indirect şi
complet la fabricaţia produselor şi implicit a comenzilor. Am considerat acest tip de cheltuieli
ca fiind indirecte şi nu generale de administrare pentru că sunt ocazionate doar pentru
producţia de lumânări şi amintim aici: consumurile de energie, apă, căldură, salubritate,
impozitele şi taxele locale datorate de atelier bugetului local, salariul tehnologului cu rol şi
de gestionar al atelierului, contribuţiile aferente şi amortizarea imobilizărilor aferente
acestui loc generator de costuri – în cazul nostru locul 4. Din acest motiv aceste cheltuieli şi
implicit consum de resurse trebuie să facă parte integrantă din calculul costului producţiei
obţinute şi nu a fi ataşat acestuia în determinarea costului complet al producţiei – aşa cum
se întâmplă cu cheltuielile generale de administrare ale eparhiei.
Pentru repartizarea acestor tipuri de cheltuieli indirecte pe locuri generatoare de costuri am
considerat ca şi bază de repartizare a acestora suprafaţa utilizată de fiecare loc generator de costuri din
totalul suprafeţei utile a atelierului. Menţionăm că atelierul de lumânări are un spaţiu destinat în
exclusivitate producţiei de lumânări, fără a se mai produce altceva în acest spaţiu, iar administrarea
acestuia este exclusivă producţiei de lumânări. Această repartizare pe locuri de costuri o detaliem mai
jos:
Repartizarea suprafeţei atelierului pe locuri
generatoare de costuri
Tabelul nr. 5.2
Total
suprafaţă
atelier de
lumânări
(mp)

Locul 1
(mp)

Locul 2
(mp)

Locul 3
(mp)

Locul 4
(mp)

312

84,8

20

21,2

186

Tabelul 5.2 Repartizarea suprafeţei atelierului pe locuri generatoare de costuri
Sursa: elaborat de autor
Colectarea cheltuielilor cu energia pe locuri generatoare de costuri
Tabelul nr. 5.3
Costuri
Locuri
Costuri
Baza de
Coeficientul
indirecte cu
generatoare
cu
repartizare
de
energia
de costuri
energia
(suprafaţă)
repartizare
repartizate
Locul 1

84,8

2,09

177,22

Locul 2

20

2,09

41,80

Locul 3

21,2

2,09

44,30

Locul 4
Total

186
312

2,09

388,70
652,02

652,02

Tabelul 5.3 Colectarea cheltuielilor cu energia pe locuri generatoare de costuri
Sursa: elaborat de autor
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Având în vedere că s-a putut identifica, potrivit cărţii tehnice a instalaţiei automatizate de
fabricat lumânări, ce deserveşte doar locul 1 generator de costuri, consumul acesteia de energie,
calculele vor fi următoarele în ceea ce priveşte consumul total de energie al locului 1 generator de
costuri:






Numărul total de zile lucrătoare in luna iunie 2011 a fost de 18 zile - din cele 22 de zile legal
lucrătoare s-au eliminat cele 4 sărbători înscrise cu roşu în calendarul ortodox, zile nelucrătoare
pentru personalul atelierului de lumânări din eparhia Timişoarei,
Consumul de kw al instalaţiei automatizate este, conform cărţii tehnice, de 18KW/h,
Preţul unui kwh este de 0,588 lei,
Numărul de ore de funcţionare pe zi a instalaţiei automatizate este de 7 ore.
Înmulţind cele mai sus expuse, rezultă un consum lunar al instalaţiei automatizate de 2.268KWh,
adică, 1334,64 lei, sumă ce se adaugă la consumul electric general repartizat pe suprafaţă de 177,22
lei, rezultând un cost total cu energia electrică pe locul 1 generator de costuri de 1511,86 lei.

Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor indirecte privind energia electrică
aferente conform situaţiei de colectare a cheltuielilor din tabelul de mai sus, o prezentăm astfel:

%
9230.1"Cheltuieli indirecte de producţie
privind stocurile - L 1"
9220 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind stocurile"
9230.3 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind stocurile - L 3"
9230.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind stocurile
L 4"

= 901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

652,02
177,22
41,80
44,30
388,70

Având in vedere că s-a putut identifica, potrivit cărţii tehnice a instalaţiei automatizate de
fabricat lumânări, ce deserveşte doar locul 1 generator de costuri, consumul acesteia de apă tehnologică
utilizată pentru răcirea lumânărilor, calculele vor fi următoarele în ceea ce priveşte consumul total de
apă, al locului 1 generator de costuri:
 Numărul total de zile lucrătoare in luna iunie 2011 a fost de 18 zile - din cele 22 de zile legal
lucrătoare s-au eliminat cele 4 sărbători înscrise cu roşu în calendarul ortodox, zile nelucrătoare
pentru personalul atelierului de lumânări din eparhia Timişoarei,
 Consumul de apă tehnologică al instalaţiei automatizate este, conform cărţii tehnice, de 0,4 mc/h de
funcţionare,
 Preţul unui metru cub de apă este de 4,15 lei,
 Numărul de ore de funcţionare pe zi a instalaţiei automatizate este de 7 ore,
 Înmulţind cele mai sus expuse, rezultă un consum lunar al instalaţiei automatizate de 5,2 mc, adică,
21,6 lei, sumă ce se adaugă la consumul de apă, căldură şi salubritate general repartizat pe suprafaţă
de 604,93 lei, rezultând un cost total cu apa, căldura şi salubritatea pe locul 1 generator de costuri de
626,5 lei., astfel:
Colectarea cheltuielilor cu apa şi căldura pe locuri generatoare
de costuri
Tabel nr. 5.4

Locuri
generatoare
de costuri

Locul 1

Costuri
cu apa şi
căldura

Baza de
repartizare
(suprafaţă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte
cu energia
repartizate

84,8

6,52

552,94
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Colectarea cheltuielilor cu apa şi căldura pe locuri generatoare
de costuri
Tabel nr. 5.4

Locuri
generatoare
de costuri

Locul 2
Locul 3
Locul 4
Total

Costuri
cu apa şi
căldura

Baza de
repartizare
(suprafaţă)

Coeficientul
de
repartizare

20
21,2
186
312

6,52
6,52
6,52

2034,40

Costuri
indirecte
cu energia
repartizate

130,41
138,23
1212,82
2034,40

Tabelul 5.4 Colectarea cheltuielilor cu apa şi căldura pe locuri generatoare de costuri
Sursa: elaborat de autor
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor indirecte privind apa şi căldura aferente
conform situaţiei de colectare a cheltuielilor din tabelul de mai sus, o prezentăm astfel:

%
9230.1 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind stocurile - L1"
9220 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind stocurile"
9230.3 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind stocurile - L3"

= 901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

2034,40
552,94
130,41
138,23

9230.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind stocurile L4"

1212,82

Referitor la colectarea cheltuielilor indirecte cu salubritatea locurilor generatoare de costuri,
utilizând aceeaşi bază de repartizare – suprafaţa fiecărui loc generator de costuri în total suprafaţă utilă a
atelierului – aceasta se prezintă astfel:

Colectarea cheltuielilor cu salubritatea pe locuri generatoare de costuri
Tabel nr. 5.5

Locuri
generatoare
de costuri

Locul 1
Locul 2
Locul 3
Locul 4
Total

Costuri cu
salubritatea

191,28

Baza de
repartizare
(suprafaţă)

Coeficientul
de
repartizare

84,8
20
21,2
186
312

0,61
0,61
0,61
0,61

Costuri
indirecte cu
salubritatea
repartizate

51,99
12,26
13,00
114,03
191,28

Tabelul 5.5 Colectarea cheltuielilor cu salubritatea pe locuri generatoare de costuri
Sursa: elaborat de autor
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor indirecte privind serviciile executate de
terţi conform situaţiei de colectare a cheltuielilor din tabelul de mai sus, o prezentăm astfel:
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%

= 901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

191,28

9232.1 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind serviciile executate de terţi - L1"
9222 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind servicii executate de terţi"

51,99

9232.3 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind serviciile executate de terţi - L3"

13,00

9232.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind serviciile
executate de terţi - L4"

114,03

12,26

Referitor la colectarea cheltuielilor indirecte cu amortizarea, după identificarea fiecărui
mijloc fix ce se consumă în procesul de fabricaţie pe fiecare loc generator de costuri, aceasta se
prezintă astfel:
Colectarea cheltuielilor cu amortizarea pe locurile generatoare de costuri
Tabel nr. 5.6
Durata
Amortizare lunară - lei
Valoarea
normală
Denumirea
de
de
mijloacelor fixe
inventar Locul 1
Locul 2
Locul 3
Locul 4
utilizare lei
ani
Instalaţia
530129,4
12
3681,45
automatizată
Masa ambalat
2262
6
25,13
Instalaţia de
topire resturi
7500
11
56,82
lumânări
Zăcător lumânări
2495
11
18,90
Cuva pentru
2300
11
17,42
lumânări ceară
Masa ambalat
2262
6
6,28
Cântar industrial
2500
4
52,08
Sistem PC
2500
3
69,44
Total
3706,59
56,82
42,61
121,53

Tabelul 5.6 Colectarea cheltuielilor cu amortizarea pe locurile generatoare de costuri
Sursa: elaborat de autor
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor indirecte privind amortizarea, conform
situaţiei de colectare a cheltuielilor din tabelul de mai sus, o prezentăm astfel:

%
9238.1 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind amortizarea - L1"
9228 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind amortizarea"
9238.3 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind amortizarea - L3"
9238.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
amortizarea - L4"

= 901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

3927,54
3706,59
56,82
42,61
121,53
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În ceea ce priveşte achiziţia şi consumul obiectelor de inventar, acestea la nivelul lunii analizate
se cifrează la suma de 16.515 lei, iar modul ei de repartizare pe locuri generatoare de costuri – în funcţie
de locul de costuri beneficiar al consumului 100% la darea în folosinţă - se prezintă astfel:

%
9230.1 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind stocurile L1"
9220 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind stocurile"
9230.3 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind stocurile - L3"
9230.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind stocurile L4"

= 901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

16515,00
4541,50
1875,00
3484,00
6614,50

În ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, ca fiind sarcina fiscală pe care atelierul o
datorează unităţii administrativ teritorială, acestea se cifrează la suma de 41 lei pentru un an fiscal, deci
3,42 lei pe fiecare lună. Clădirea fiind istorică şi amortizată integral, eparhia preferă să achite taxele şi
impozitele locale la cota majorată (7,5% din valoarea de inventar a imobilului), fără însă de a o mai
reevalua la valoarea justă (la valoarea de piaţă), întrucât cadrul legislativ în acest sens nu este ferm
(Codul Fiscal prevede că imobilele amortizate integral pot face obiectul reevaluărilor, dar nu impune
acest lucru).
9233.4 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind taxele şi impozitele locale - L 4"

= 901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

3,42

Activitatea cu întreţinerea şi reparaţiile instalaţiei automatizate de producţie a lumânărilor
este externalizată producătorului acesteia, valoarea medie a cheltuielilor generate de această activitate
este de 2500 de lei pe an, deci 208,33 lei pe lună.
9231.1 "Cheltuieli indirecte de producţie
privind întreţinerile şi reparaţiile - L1"

= 901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

208,33

C. Colectarea cheltuielilor secţiei auxiliare
Aşa cum am menţionat şi la explicitarea detalierii conturilor utilizate în implementarea
contabilităţii de gestiune pentru evidenţierea şi calculul costurilor la atelierul de lumânări din cadrul
eparhiei Timişoara, simbolul contului utilizat în evidenţierea consumurilor aferente acestui loc
generator de costuri 2 este 922 „Cheltuielile activităţii auxiliare” şi nu 923.2 „Cheltuieli indirecte de
producţie aferente locului 2 generator de costuri”, datorită faptului că activitatea auxiliară de topire a
resturilor de lumânări şi implicit de recuperare a materiei prime rezultată ca rebut din producţie sau
achiziţionată din parohii prin intermediul protopopiatelor se desfăşoară numai în locul 2 generator de
costuri - Instalaţia de topire a deşeurilor recuperabile – şi furnizează locurilor generatoare de costuri ale
activităţii de bază 1 şi 3 materie primă reciclată. Din acest motiv colectarea cheltuielilor activităţii
auxiliare este prezentată astfel:
Colectarea cheltuielilor auxiliare aferente locului 2 generator de
costuri - secţie auxiliară pentru atelierul de lumânări - aferente
lunii iunie 2011

Elemente de cheltuieli
601 "Cheltuieli cu materiile prime şi materialele atelier lumânări"
6022 "Cheltuieli privind combustibilul"

Tabel nr. 5.7
Total costuri pe
Locul 2
3631,50
472,79
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Colectarea cheltuielilor auxiliare aferente locului 2 generator de
costuri - secţie auxiliară pentru atelierul de lumânări - aferente
lunii iunie 2011
Tabel nr. 5.7
Total costuri pe
Locul 2

Elemente de cheltuieli
6023 "Cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar"
605 "Cheltuieli privind energia şi apa"
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de
terţi"
641 "Cheltuieli cu remuneraţiile personalului"
6451 "Contribuţia unităţii la asigurările sociale"
6452 "Contribuţia unităţii pentru ajutorul de
şomaj"
6453 "Contribuţia angajatorului pentru
asigurările sociale de sănătate"
6456 "Contribuţia angajatorului la fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale"
6811 "Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor"
TOTAL

1875,00
172,21
12,26
2607,80
547,30
13,04
157,77
6,52
56,82
9553,01

Tabelul 5.7 Colectarea cheltuielilor auxiliare aferente locului 2 generator de costuri - secţie auxiliară
pentru atelierul de lumânări - aferente lunii iunie 2011
Sursa: elaborat de autor
Vom prezenta doar înregistrarea consumurilor de stocuri şi de forţă de muncă identificate direct
asupra acestei activităţi, înregistrarea consumurilor conform situaţiei de colectare a cheltuielilor din
tabelul de mai sus, au fost prezentate anterior (în valoare de 2.116,29 lei), odată cu repartizarea
cheltuielilor indirecte de producţie asupra locurilor generatoare de costuri:
9220 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind stocurile"
9224 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind personalul"

=

901"Decontări interne privind cheltuielile"

=

901"Decontări interne privind cheltuielile"

4104,29
3332,43

D. Colectarea cheltuielilor indirecte de administrare a atelierului de lumânări
De asemenea şi în acest caz vom colecta cheltuielile indirecte de administrarea ale atelierului de
lumânări, potrivit situaţiei de colectare a cheltuielilor, astfel:
Colectarea cheltuielilor indirecte aferente locului 4 generator de
costuri - cheltuieli cu administrarea atelierului de lumânări aferente lunii iunie 2011
Tabel nr. 5.8
Total costuri pe
Elemente de cheltuieli
Locul 2
603 "Cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar"
605 "Cheltuieli privind energia şi apa"
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de
terţi"
635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate"
641 "Cheltuieli cu remuneraţiile personalului"
6451 "Contribuţia unităţii la asigurările sociale"

6614,50
1601,52
114,03
3,42
1612,00
338,31
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Colectarea cheltuielilor indirecte aferente locului 4 generator de
costuri - cheltuieli cu administrarea atelierului de lumânări aferente lunii iunie 2011
Tabel nr. 5.8
Total costuri pe
Elemente de cheltuieli
Locul 2
6452 "Contribuţia unităţii pentru ajutorul de
şomaj"
6453 "Contribuţia angajatorului pentru
asigurările sociale de sănătate"
6456 "Contribuţia angajatorului la fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale"
6811 "Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor"
TOTAL

8,06
97,53
4,03
121,53
10514,92

Tabelul 5.8 Colectarea cheltuielilor indirecte aferente locului 4 generator de costuri - cheltuieli cu
administrarea atelierului de lumânări - aferente lunii iunie 2011
Sursa: elaborat de autor
Vom prezenta doar înregistrarea consumurilor de forţă de muncă identificate direct asupra
acestei activităţi, înregistrarea consumurilor conform situaţiei de colectare a cheltuielilor din tabelul de
mai sus, au fost prezentate anterior (în valoare de 8.454,99 lei), odată cu repartizarea cheltuielilor
indirecte de producţie asupra locurilor generatoare de costuri:
9234.4 "Cheltuieli indirecte de
administrare privind personalul - L4"

=

901"Decontări interne privind cheltuielile"

2059,93

E. Colectarea cheltuielilor generale ale Eparhiei Timişoara
În ceea ce priveşte colectarea cheltuielilor generale ale eparhiei Timişoara aferente atelierului de
lumânări, acestea au fost gândite şi identificate urmând următorul raţionament:
- am determinat toate veniturile eparhiei Timişoara şi s-au împărţit în venituri aferente
activităţii fără scop patrimonial şi venituri de natură economică, astfel ponderile acestora în total
venituri sunt: 47,61% din totalul veniturilor sunt de natură fără scop patrimonial şi 52,39% sunt
de natură economică,
- am identificat procentele de venituri economice aferente fiecărei activităţi de acest gen
din totalul veniturilor economice realizate de eparhie, astfel:
- Veniturile economice realizate în urma activităţii atelierului de lumânări sunt de 44,46% din
totalul veniturilor economice ale eparhiei,
- Veniturile economice realizate în urma activităţii atelierului de tipografie sunt de 4,63% din
totalul veniturilor economice ale eparhiei,
- Veniturile economice realizate în urma activităţii atelierului de croitorie sunt de 0,66% din
totalul veniturilor economice ale eparhiei,
- Veniturile economice realizate în urma activităţii de colportaj sunt de 50,25% din totalul
veniturilor economice ale eparhiei,
- am identificat cheltuielile suportate de centrul eparhial Timişoara pentru realizarea
activităţii acestuia, din care am scăzut cheltuielile cu personalul clerical subvenţionate de stat
(un procent din cheltuielile de personal aferente fiecărei funcţii clericale), precum şi cheltuielile
aferente personalului neclerical identificate direct pe cele patru activităţi economice (lumânări,
tipografie, croitorie, colportaj),
- am repartizat apoi aceste cheltuieli (având ca bază de repartizare volumul veniturilor
aferente fiecărei activităţi din totalul veniturilor economice ale eparhiei), rămase „fără sursă de
finanţare” din bugetul consolidat al statului şi bugetul local – considerând că aceste cheltuieli
sunt suportate din activităţile economice – pe cele patru tipuri de activităţi economice, după
natura lor şi după locul suportator de astfel de cheltuieli. Astfel, am identificat cheltuielile
generale ale eparhiei aferente atelierului de lumânări:
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Colectarea cheltuielilor generale ale eparhiei aferente atelierului
de lumânări - pe luna iunie 2011
Tabel nr. 5.9
Total costuri pe
Elemente de cheltuieli
Locul 2
1248,41
6022 "Cheltuieli privind combustibilul"
603 "Cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar"
607,06
605 "Cheltuieli privind energia şi apa"
1560,07
623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi
publicitate"
998,50
626 "Cheltuieli poştale şi taxe de
telecomunicaţii"
891,20
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de
terţi"
88,54
641 "Cheltuieli cu remuneraţiile personalului"
14947,85
6451 "Contribuţia unităţii la asigurările sociale"
3137,11
6452 "Contribuţia unităţii pentru ajutorul de
şomaj"
74,74
6453 "Contribuţia angajatorului pentru
asigurările sociale de sănătate"
904,34
6456 "Contribuţia angajatorului la fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale"
37,37
6811 "Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor"
3021,51
TOTAL
27516,71

Tabelul 5.9 Colectarea cheltuielilor generale ale eparhiei aferente atelierului de lumânări - pe luna
iunie 2011
Sursa: elaborat de autor
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor generale ale eparhiei Timişoara
repartizate pe activitatea de producţie a lumânărilor conform situaţiei de colectare a cheltuielilor din
tabelul de mai sus, o prezentăm astfel:
9240 "Cheltuieli generale ale eparhiei
privind stocurile"

=

901"Decontări interne privind cheltuielile"

9242 "Cheltuieli generale ale eparhiei
privind serviciile executate de terţi"
9244 "Cheltuieli generale ale eparhiei
privind personalul"
9248 "Cheltuieli generale ale eparhiei
privind amortizarea"

=

901"Decontări interne privind cheltuielile"

=

901"Decontări interne privind cheltuielile"

=

901"Decontări interne privind cheltuielile"

3415,54
1978,24
19101,41
3021,51

5.2.4.3 Repartizarea costurilor indirecte de producţie pe comenzi, aferente producţiei de
lumânări
În toate calculele privind repartizarea cheltuielilor indirecte de producţie supra comenzilor,
identificate deja asupra locurilor generatoare de costuri ale activităţii de bază – locul 1 şi locul 3 – am
utilizat ca şi cheie de repartizare materia primă utilizată în cele două locuri generatoare de costuri
necesară producţiei fiecărei comenzi. Astfel, am procedat la acest calcul de repartizare după cum
urmează:
a) Repartizarea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar asupra comenzilor:

304

Repartizarea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor
de inventar aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3
asupra comenzilor
Tabel nr. 5.10
Costuri
Costuri
indirecte
indirecte
Baza de
Coeficientul
cu
cu
repartizare
Comenzile
de
obiectele
obiectele
(materia
repartizare
de
de
primă)
inventar
inventar
repartizate
100
14943,04
0,22
3352,21
40
1076,53
0,22
241,50
25
3300,30
0,22
740,37
16
924,61
0,22
207,42
Total
4541,50
20244,48
4541,50
Locul 1
5
106,23
17,04
1809,87
2
98,26
17,04
1674,13
Total
3484,00
204,49
3484,00
Locul 3
Total
8025,50
8025,50

Tabelul 5.10 Repartizarea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar aferente
locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9230.1 "Cheltuieli indirecte de
producţie privind stocurile - L 1"

9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C100"
9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
%

=

4541,50
3352,21
241,50
740,37
207,42

9230.3 "Cheltuieli indirecte de
producţie privind stocurile - L3"

9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile – L3 C5"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"

3484,00
1809,87
1674,13

b) Repartizarea cheltuielilor cu energia, apa şi căldura asupra comenzilor:

Repartizarea cheltuielilor cu energia, apa şi căldura aferente
locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.11
Costuri
Costuri
indirecte
indirecte
Baza de
Coeficientul
cu
cu
repartizare
Comenzile
de
energia,
energia,
(materia
repartizare
apa şi
apa şi
primă)
căldura
căldura
repartizate
100
14943,04
0,10
1540,03
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Repartizarea cheltuielilor cu energia, apa şi căldura aferente
locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.11
Costuri
Costuri
indirecte
indirecte
Baza de
Coeficientul
cu
cu
repartizare
Comenzile
de
energia,
energia,
(materia
repartizare
apa şi
apa şi
primă)
căldura
căldura
repartizate
40
1076,53
0,10
110,95
25
3300,30
0,10
340,13
16
924,61
0,10
95,29
Total
2086,40
20244,48
2086,40
Locul 1
5
106,23
0,89
94,83
2
98,26
0,89
87,71
Total
182,54
204,49
182,54
Locul 3
Total
2268,93
2268,93

Tabelul 5.11 Repartizarea cheltuielilor cu energia, apa şi căldura aferente locurilor generatoare de
costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9230.1 "Cheltuieli indirecte de
producţie privind stocurile - L 1"

9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C100"
9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
%

=

2086,40
1540,03
110,95
340,13
95,29

9230.3 "Cheltuieli indirecte de
producţie privind stocurile - L3"

9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"

182,54
94,83
87,71

c) Repartizarea cheltuielilor cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor specific doar locului 1 de costuri,
fiind vorba doar de instalaţia automatizată de producere lumânări, asupra comenzilor:

Repartizarea cheltuielilor cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor
aferente locul generator de costuri 1asupra comenzilor
Tabel nr.5.12

Comenzile

100

Costuri
indirecte cu
funcţionarea
utilajelor

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte cu
funcţionarea
utilajelor
repartizate

14943,04

0,01

153,78
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Repartizarea cheltuielilor cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor
aferente locul generator de costuri 1asupra comenzilor
Tabel nr.5.12

Comenzile

40
25
16
Total
Locul 1

Costuri
indirecte cu
funcţionarea
utilajelor

208,33

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte cu
funcţionarea
utilajelor
repartizate

1076,53
3300,30
924,61

0,01
0,01
0,01

11,08
33,96
9,52

20244,48

208,33

Tabelul 5.12 Repartizarea cheltuielilor cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor aferente locul
generator de costuri 1asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

9231.1 "Cheltuieli indirecte de
producţie privind întreţinerile şi
reparaţiile - L1"

=

9211.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind întreţinerea şi reparaţiile - L1 C100"
9211.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind întreţinerea şi reparaţiile - L1 C40"
9211.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind întreţinerea şi reparaţiile - L1 C25"
9211.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind întreţinerea şi reparaţiile - L1 C16"

208,33
153,78
11,08
33,96
9,52

d) Repartizarea cheltuielilor cu salubritatea asupra comenzilor:
Repartizarea cheltuielilor cu salubritatea aferente locurilor
generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.13

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
indirecte cu
salubritatea

51,99

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficient
ul de
repartizare

Costuri
indirecte cu
salubritatea
repartizate

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,003
0,003
0,003
0,003

38,37
2,76
8,48
2,37

20244,48
106,23
98,26

13,00
64,99

204,49

51,99
0,06
0,06

6,75
6,25
13,00
64,99

Tabelul 5.13 Repartizarea cheltuielilor cu salubritatea aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3
asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
307

Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9232.1 "Cheltuieli indirecte de
producţie privind serviciile executate
de terţi - L 1"

9212.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C100"
9212.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C40"
9212.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C25"
9212.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C16"
%

=

51,99

38,37

2,76

8,48

2,37
9232.3 "Cheltuieli indirecte de
producţie privind serviciile executate
de terţi - L 3"

9212.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3 C5"
9212.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3 C2"

13,00
6,75
6,25

e) Repartizarea cheltuielilor cu amortizarea asupra comenzilor:
Repartizarea cheltuielilor cu amortizarea aferente locurilor
generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.14

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
indirecte cu
amortizarea

3706,59

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficient
ul de
repartizare

Costuri
indirecte cu
amortizarea
repartizate

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,18
0,18
0,18
0,18

2735,94
197,10
604,26
169,29

20244,48

3706,59

106,23
98,26
42,61

0,21
0,21

204,49

22,13
20,47
42,61
3749,20

3749,20

Tabelul 5.14 Repartizarea cheltuielilor cu amortizarea aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3
asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9218.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C100"
9218.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C40"

9238.1 "Cheltuieli indirecte de
producţie privind amortizarea - L 1"

3706,59
2735,94
197,10
308

9218.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C25"
9218.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C16"
%

604,26
169,29
=

9238.3 "Cheltuieli indirecte de
producţie privind amortizarea - L 3"

9218.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C5"
9218.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C2"

42,61
22,13
20,47

5.2.4.4 Repartizarea costurilor secţiei auxiliare pe locuri generatoare de costuri şi pe comenzi,
aferente producţiei de lumânări
Dat fiind faptul că astfel de cheltuieli au fost colectate pe locuri generatoare de costuri – în cazul
acesta activitatea auxiliară – se impune transferul acestora asupra activităţii de bază şi asupra
comenzilor ca purtători finali de costuri. Astfel detaliem:
A. Pe locuri generatoare de costuri
Pentru a putea repartiza aceste cheltuieli asupra locurilor generatoare de costuri ale activităţii de
bază, vom alege ca şi bază de repartizare cantitatea de materie primă furnizată de secţia auxiliară celor
două locuri generatoare de costuri (secţii de bază) producătoare de produse finite.

Natura
costului

60

62

64

68

Repartizarea cheltuielilor locului 2 de costuri - secţie auxiliară pentru
atelierul de lumânări - asupra locurilor 1 şi 3 generatoare de costuri
Tabel nr. 5.15
Baza de
repartizare
Costuri cu
(cantitatea
activitatea
Costuri
de materie
auxiliară de
auxiliare
Locuri
primă
Coeficientul
topitorie,
repartizate pe
generatoare
furnizată de
de
furnizoare de
locuri
de costuri
secţia
repartizare
servicii
generatoare de
auxiliară
locurilor 1 şi
costuri
celor două
3
secţii de
bază)
Locul 1
2359,40
2,54
5994,98
Locul 3
61,60
2,54
156,52
6151,50
2421,00
6151,50
Locul 1
2359,40
0,01
11,95
Locul 3
61,60
0,01
0,31
12,26
2421,00
12,26
Locul 1
2359,40
1,38
3247,64
Locul 3
61,60
1,38
84,79
3332,43
2421,00
3332,43
Locul 1
2359,40
0,02
55,37
Locul 3
61,60
0,02
1,45
56,82
2421,00
56,82
Total
9553,01
2421
9553,01

Tabelul 5.15 Repartizarea cheltuielilor locului 2 de costuri - secţie auxiliară pentru atelierul de
lumânări - asupra locurilor 1 şi 3 generatoare de costuri
Sursa: elaborat de autor
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a operaţiilor mai sus efectuate se prezintă astfel:

309

%

=

9220 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind stocurile"

9220.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind stocurile - L1"
9220.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind stocurile - L3"
%

5994,98
156,52
=

9222 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind serviciile executate de terţi"

9222.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind serviciile executate de terţi - L1"
9222.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind serviciile executate de terţi - L3"
%

12,26
11,95
0,31

=

9224 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind personalul"

9224.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind personalul- L1"
9224.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind personalul - L3"
%

6151,50

3332,43
3247,64
84,79

=

9228 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind amortizarea"

9228.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind amortizarea - L1"
9228.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind amortizarea - L3"

56,82
55,37
1,45

B. Pe comenzi
În calculul privind repartizarea cheltuielilor activităţii auxiliare asupra comenzilor, identificate
deja asupra locurilor generatoare de costuri ale activităţii de bază – locul 1 şi locul 3 – am utilizat ca şi
cheie de repartizare materia primă utilizată în cele două locuri generatoare de costuri necesară
producţiei fiecărei comenzi. Astfel, am procedat la acest calcul de repartizare după cum urmează:
a) Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu stocurile asupra comenzilor:

Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu stocurilor aferente
locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.16

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
auxiliare
cu
stocurile

5994,98

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
auxiliare
cu
stocurile
repartizate

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,30
0,30
0,30
0,30

4425,07
318,79
977,32
273,80

20244,48
106,23
98,26

156,52
6151,50

204,49

5994,98
0,77
0,77

81,31
75,21
156,52
6151,50

Tabelul 5.16 Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu stocurilor aferente locurilor generatoare de costuri
1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
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Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9220.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind stocurile - L1"

9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C100"
9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
%

=

5994,98
4425,07
318,79
977,32
273,80

9220.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind stocurile - L3"

9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"

156,52
81,31
75,21

b) Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu serviciile executate de terţi asupra comenzilor:

Repartizarea cheltuielilor auxiliare privind alte servicii
executate de terţi aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi
3 asupra comenzilor

Tabel nr.
5.17

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
auxiliare
cu alte
servicii
executate
de terţi

11,95

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
auxiliare
cu alte
servicii
executate
de terţi
repartizate

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,0006
0,0006
0,0006
0,0006

8,82
0,64
1,95
0,55

20244,48

11,95

106,23
98,26
0,31

0,0015
0,0015

204,49

0,16
0,15
0,31
12,26

12,26

Tabelul 5.17 Repartizarea cheltuielilor auxiliare privind alte servicii executate de terţi aferente
locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9212.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C100"

9222.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind serviciile executate de terţi L1"

11,95

8,82
311

9212.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C40"
9212.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C25"
9212.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C16"
%

0,64

1,95

0,55

=

9222.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind serviciile executate de terţi L3"

9212.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3 C5"
9212.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3 C2"

0,31
0,16
0,15

c) Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu personalul asupra comenzilor:
Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu salariile şi asigurările şi
protecţia socială aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3
asupra comenzilor
Tabel nr.
5.18
Costuri
Costuri
auxiliare
auxiliare
cu
cu
Baza de
salariile şi
Coeficientul
salariile şi repartizare
cu
Comenzile
de
asigurările
(materia
asigurările
repartizare
şi
primă)
şi
protecţia
protecţia
socială
socială
repartizate
100
14943,04
0,16
2397,18
40
1076,53
0,16
172,70
25
3300,30
0,16
529,44
16
924,61
0,16
148,33
Total
3247,64
20244,48
3247,64
Locul 1
5
106,23
0,41
44,05
2
98,26
0,41
40,74
Total
84,79
204,49
84,79
Locul 3
Total
3332,43
3332,43

Tabelul 5.18 Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu salariile şi asigurările şi protecţia socială aferente
locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9214.1.100 "Cheltuielileactivităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C100"
9214.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1 C40"
9214.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1 C25"

9224.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind personalul- L1"

3247,64
2397,18
172,70
529,44
312

9214.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1 C16"
%

=

148,33
9224.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind personalul - L3"

9214.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C5"
9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C2"

84,79
44,05
40,74

d) Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu amortizarea asupra comenzilor:

Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu amortizarea aferente
locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr.
5.19

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
auxiliare cu
amortizarea

55,37

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
auxiliare cu
amortizarea
repartizate

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,0027
0,0027
0,0027
0,0027

40,87
2,94
9,03
2,53

20244,48

55,37

106,23
98,26
1,45

0,0071
0,0071

204,49

0,75
0,69
1,45
56,82

56,82

Tabelul 5.19 Repartizarea cheltuielilor auxiliare cu amortizarea aferente locurilor generatoare de
costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9228.1 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind amortizarea - L1"

9218.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C100"
9218.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C40"
9218.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C25"
9218.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C16"
%
9218.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C5"
9218.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C2"

=

55,37
40,87
2,94
9,03
2,53

9228.3 "Cheltuielile activităţii auxiliare
privind amortizarea - L3"

1,45
0,75
0,69
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5.2.4.5 Repartizarea costurilor indirecte de administrare a atelierului pe locuri generatoare de
costuri şi pe comenzi, aferente producţiei de lumânări
Precizând faptul că astfel de cheltuieli au fost colectate pe locuri generatoare de costuri se
impune transferul acestora asupra activităţii de bază şi asupra comenzilor ca purtători finali de costuri.
Astfel detaliem:
A. Pe locuri generatoare de costuri
Pentru a putea repartiza aceste cheltuieli asupra locurilor generatoare de costuri ale activităţii de
bază, vom alege ca şi bază de repartizare cantitatea de materie primă utilizată în producţie în cele două
locuri generatoare de costuri (secţii de bază) producătoare de produse finite.
Repartizarea cheltuielilor indirecte cu administrarea atelierului de lumânări
asupra locurilor 1 şi 3 generatoare de costuri
Tabel nr. 5.20

Natura
costului

Locuri
generatoare
de costuri

Baza de
repartizare
(materia
primă
utilizată în
producţie în
cele două
secţii de
bază)

Cheltuieli
indirecte cu
administrarea
atelierului de
lumânări

Locul 1
Locul 3
60

23783,58
296,89
24080,47
23783,58
296,89
24080,47
23783,58
296,89
24080,47
23783,58
296,89
24080,47
23783,58
296,89
24080,47
24080,47

8216,02
Locul 1
Locul 3

62

114,03
Locul 1
Locul 3

63

3,42
Locul 1
Locul 3

64

2059,93
Locul 1
Locul 3

68
Total

121,53
10514,92

Coeficientul
de
repartizare

0,34
0,34
0,005
0,005
0,0001
0,0001
0,09
0,09
0,01
0,01

Cheltuieli
indirecte cu
administrarea
atelierului
repartizate pe
locuri
generatoare de
costuri
8114,72
101,30
8216,02
112,63
1,41
114,03
3,37
0,04
3,42
2034,53
25,40
2059,93
120,03
1,50
121,53
10514,92

Tabelul 5.20 Repartizarea cheltuielilor indirecte cu administrarea atelierului de lumânări asupra
locurilor 1 şi 3 generatoare de costuri
Sursa: elaborat de autor
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a operaţiilor mai sus efectuate se prezintă astfel:
%

=

9230.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
stocurile"

8216,02

9230.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind stocurile L1"

8114,72

9230.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind stocurile L3"

101,30

314

%

=

9232.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
serviciile executate de terţi"

114,03

9232.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind serviciile
executate de terţi - L1"

112,63

9223.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind serviciile
executate de terţi - L3"

1,41

%

=

9233.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
impozitele şi taxele locale"

9233.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind impozitele
şi taxele locale - L1"
9233.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind impozitele
şi taxele locale - L3"
%

=

3,37

0,04
9234.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
personalul"

9234.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
personalul- L1"
9234.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind personalul
- L3"
%

=

3,42

2059,93

2034,53

25,40
9238.4 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
amortizarea"

9238.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
amortizarea - L1"
9238.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
amortizarea - L3"

121,53

120,03

1,50

B. Pe comenzi
În calculul privind repartizarea cheltuielilor indirecte de administrare a atelierului de lumânări
asupra comenzilor, identificate deja asupra locurilor generatoare de costuri ale activităţii de bază – locul
1 şi locul 3 – am utilizat ca şi cheie de repartizare materia primă utilizată în cele două locuri generatoare
de costuri necesară producţiei fiecărei comenzi. Astfel, am procedat la acest calcul de repartizare după
cum urmează:
a) Repartizarea cheltuielilor indirecte de administrare a atelierului cu stocurile asupra comenzilor:
Repartizarea cheltuielilor indirecte cu stocurile privind administrarea
atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3
asupra comenzilor
Tabel nr. 5.21

Comenzile

100
40
25

Costuri
indirecte cu
stocurile
privind
administrarea

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte cu
stocurile
privind
administrarea

14943,04
1076,53
3300,30

0,40
0,40
0,40

5989,71
431,51
1322,88
315

Repartizarea cheltuielilor indirecte cu stocurile privind administrarea
atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3
asupra comenzilor
Tabel nr. 5.21

Comenzile

16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
indirecte cu
stocurile
privind
administrarea

8114,72

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte cu
stocurile
privind
administrarea

924,61

0,40

370,62

20244,48

8114,72

106,23
98,26
101,30

0,50
0,50

204,49

52,62
48,67
101,30
8216,02

8216,02

Tabelul 5.21 Repartizarea cheltuielilor indirecte cu stocurile privind administrarea atelierului de
lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Cheltuielile repartizate astfel pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9230.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
stocurile - L1"

9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C100"
9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
%

=

8114,72
5989,71
431,51
1322,88
370,62

9230.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
stocurile - L3"

9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"

101,30
52,62
48,67

b) Repartizarea cheltuielilor indirecte de administrare a atelierului cu serviciile executate de terţi
asupra comenzilor:
Repartizarea cheltuielilor indirecte cu serviciile executate de terţi
privind administrarea atelierului de lumânări aferente locurilor
generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.22

Comenzile

100

Costuri
indirecte cu
serviciile
executate de
terţi privind
administrarea

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte cu
serviciile
executate de
terţi privind
administrarea

14943,04

0,01

83,13
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Repartizarea cheltuielilor indirecte cu serviciile executate de terţi
privind administrarea atelierului de lumânări aferente locurilor
generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.22

Comenzile

40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
indirecte cu
serviciile
executate de
terţi privind
administrarea

112,63

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte cu
serviciile
executate de
terţi privind
administrarea

1076,53
3300,30
924,61

0,01
0,01
0,01

5,99
18,36
5,14

20244,48

112,63

106,23
98,26
1,41

0,01
0,01

204,49

0,73
0,68
1,41
114,03

114,03

Tabelul 5.22 Repartizarea cheltuielilor indirecte cu serviciile executate de terţi privind administrarea
atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Cheltuielile repartizate astfel pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9232.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
serviciile executate de terţi - L1"

9212.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C100"
9212.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C40"
9212.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C25"
9212.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C16"
%

=

9212.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3 C5"
9212.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3 C2"

112,63

83,13

5,99

18,36

5,14
9223.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
serviciile executate de terţi - L3"

1,41
0,73
0,68

c) Repartizarea cheltuielilor indirecte de administrare a atelierului cu alte impozite şi taxe asupra
comenzilor:
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Repartizarea cheltuielilor indirecte cu alte impozite şi taxe privind
administrarea atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare
de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.23

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
indirecte cu
alte impozite
şi taxe
privind
administrarea

3,37

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte cu
alte impozite
şi taxe
privind
administrarea

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,0002
0,0002
0,0002
0,0002

2,49
0,18
0,55
0,15

20244,48

3,37

106,23
98,26
0,04

0,0002
0,0002

204,49

0,02
0,02
0,04
3,42

3,42

Tabelul 5.23 Repartizarea cheltuielilor indirecte cu alte impozite şi taxe privind administrarea
atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Cheltuielile repartizate astfel pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9233.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
impozitele şi taxele locale - L1"

9213.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L1
C100"
9213.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L1
C40"
9213.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L1
C25"
9213.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L1
C16"
%

=

9213.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L3 C5"
9213.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L3 C2"

3,37

2,49

0,18

0,55

0,15
9233.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
impozitele şi taxele locale - L3"

0,04
0,02
0,02

d) Repartizarea cheltuielilor indirecte de administrare a atelierului cu personalul asupra comenzilor:
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Repartizarea cheltuielilor indirecte cu personalul privind
administrarea atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare
de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.24

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
indirecte cu
personalul
privind
administrarea

2034,53

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte cu
personalul
privind
administrarea

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,10
0,10
0,10
0,10

1501,75
108,19
331,67
92,92

20244,48

2034,53

106,23
98,26
25,40

0,12
0,12

204,49

13,19
12,20
25,40
2059,93

2059,93

Tabelul 5.24 Repartizarea cheltuielilor indirecte cu personalul privind administrarea atelierului de
lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor

Cheltuielile repartizate astfel pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9234.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
personalul- L1"

9214.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C100"
9214.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1 C40"
9214.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1 C25"
9214.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1 C16"
%

=

9214.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C5"
9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C2"

2034,53

1501,75
108,19
331,67
92,92
9234.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
personalul - L3"

25,40
13,19
12,20

e) Repartizarea cheltuielilor indirecte de administrare a atelierului cu amortizarea asupra
comenzilor:
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Repartizarea cheltuielilor indirecte cu amortizarea privind
administrarea atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare
de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.25

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
indirecte cu
amortizarea
privind
administrarea

120,03

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
indirecte cu
amortizarea
privind
administrarea

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,01
0,01
0,01
0,01

88,60
6,38
19,57
5,48

20244,48

120,03

106,23
98,26
1,50

0,01
0,01

204,49

0,78
0,72
1,50
121,53

121,53

Tabelul 5.25 Repartizarea cheltuielilor indirecte cu amortizarea privind administrarea atelierului de
lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Cheltuielile repartizate astfel pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9238.1 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
amortizarea - L1"

9218.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C100"
9218.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C40"
9218.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C25"
9218.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C16"
%
9218.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C5"
9218.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C2"

=

120,03
88,60
6,38
19,57
5,48

9238.3 "Cheltuielile indirecte cu
administrarea atelierului privind
amortizarea - L3"

1,50
0,78
0,72

5.2.4.6 Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei Timişoara, pe locuri generatoare de
costuri şi pe comenzi, aferente producţiei de lumânări
Odată identificate pe atelier şi colectate în contabilitatea de gestiune, aceste cheltuieli ce au rolul
de a completa costul complet al producţiei, vor trebui repartizate pe locuri generatoare de costuri, ca mai
apoi să fie atribuite fiecărei comenzi.
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A. Pe locuri generatoare de costuri
Pentru a putea repartiza aceste cheltuieli asupra locurilor generatoare de costuri ale activităţii de
bază, vom alege ca şi bază de repartizare costul de producţie calculat pe cele două locuri
generatoare de costuri producătoare de produse finite.
Calculul costului de producţie este prezentat în tabelul de mai jos şi cumulează toate
consumurile de resurse şi cheltuielile efectuate cu producerea de lumânări la nivelul atelierului eparhiei
Timişoara, detaliate, colectate şi repartizate până în acest moment.
Costul de producţie pe locurile 1 şi 3 generatoare de costuri

Elemente de cost
Costuri directe
Costuri indirecte de
producţie
Costuri auxiliare
Costuri indirecte de
administrare ale atelierului
TOTAL

Locul 1
28064,51

Tabel nr. 5.26
Locul 3
3588,16

10594,80

3722,15

5994,98

156,52

8114,72

101,30

52769,02

7568,12

Tabelul 5.26 Costul de producţie pe locurile 1 şi 3 generatoare de costuri
Sursa: elaborat de autor
Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei aferente atelierului de
lumânări asupra locurilor 1 şi 3 generatoare de costuri
Tabel nr. 5.27

Natura
costului

Locuri
generatoare
de costuri

Cheltuieli
indirecte cu
administrarea
atelierului de
lumânări

Baza de
repartizare
(costul de
producţie)

Locul 1
Locul 3

52769,02
7568,12
60337,14
52769,02
7568,12
60337,14
52769,02
7568,12
60337,14
52769,02
7568,12
60337,14
60337,14

3415,54

60
Locul 1
Locul 3

1978,24

62
Locul 1
Locul 3

19101,41

64
Locul 1
Locul 3
68
Total

3021,51
27516,71

Coeficientul
de
repartizare

0,06
0,06
0,03
0,03
0,32
0,32
0,05
0,05

Cheltuieli
indirecte cu
administrarea
atelierului
repartizate pe
locuri
generatoare de
costuri
2987,13
428,41
3415,54
1730,11
248,13
1978,24
16705,51
2395,90
19101,41
2642,52
378,99
3021,51
27516,71

Tabelul 5.27 Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei aferente atelierului de lumânări asupra
locurilor 1 şi 3 generatoare de costuri
Sursa: elaborat de autor
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a operaţiilor mai sus efectuate se prezintă astfel:
%

=

9240 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind stocurile"

3415,54
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9240.1 "Cheltuielile generale ale eparhiei
privind stocurile - L1"
9240.3 "Cheltuielile generale ale eparhiei
privind stocurile - L3"
%

2987,13
428,41
9242 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind serviciile executate
de terţi"

=

9242.1 "Cheltuielile generale ale eparhiei
privind serviciile executate de terţi - L1"
9242.3 "Cheltuielile generale ale eparhiei
privind serviciile executate de terţi - L3"
%

1730,11
248,13
9244 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind personalul"

=

9244.1 "Cheltuielile generale ale eparhiei
privind personalul - L1"
9244.3 "Cheltuielile generale ale eparhiei
privind personalul - L3"
%

1978,24

19101,41
16705,51
2395,90

9248 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind amortizarea"

=

9248.1 "Cheltuielile generale ale eparhiei
privind amortizarea - L1"
9248.3 "Cheltuielile generale ale eparhiei
privind amortizarea - L3"

3021,51
2642,52
378,99

B. Pe comenzi
În calculul privind repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei Timişoara asupra comenzilor,
identificate deja asupra locurilor generatoare de costuri ale activităţii de bază – locul 1 şi locul 3 – am
utilizat ca şi cheie de repartizare materia primă utilizată în cele două locuri generatoare de costuri
necesară producţiei fiecărei comenzi. Astfel, am procedat la acest calcul de repartizare după cum
urmează:
a) Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu stocurile asupra comenzilor:
Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei privind
stocurile aferente atelierului de lumânări aferente locurilor
generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.28

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
generale
eparhie
cu
stocurile

2987,13

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
generale
eparhie
cu
stocurile

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,15
0,15
0,15
0,15

2204,89
158,84
486,97
136,43

20244,48
106,23
98,26

428,41
3415,54

204,49

2987,13
2,10
2,10

222,55
205,86
428,41
3415,54

Tabelul 5.28 Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei privind stocurile aferente atelierului de
lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
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Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

9240.1 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind stocurile - L1"

=

9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C100"
9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
%

2987,13
2204,89
158,84
486,97
136,43

9240.3 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind stocurile - L3"

=

9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"

428,41
222,55
205,86

b) Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu serviciile executate de terţi asupra comenzilor:
Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu serviciile
executate de terţi aferente atelierului de lumânări aferente
locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.29

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
generale
eparhie servicii
executate
de terţi

1730,11

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
generale
eparhieservicii
executate
de terţi

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,09
0,09
0,09
0,09

1277,04
92,00
282,05
79,02

20244,48

1730,11

106,23
98,26
248,13

1,21
1,21

204,49

128,90
119,23
248,13
1978,24

1978,24

Tabelul 5.29 Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu serviciile executate de terţi aferente
atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9212.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C100"
9212.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C40"
9212.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1

9242.1 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind serviciile executate
de terţi - L1"

1730,11

1277,04

92,00
282,05
323

C25"
9212.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C16"
%

79,02

=

9242.3 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind serviciile executate
de terţi - L3"

9212.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3 C5"
9212.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3 C2"

248,13
128,90
119,23

c) Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu personalul asupra comenzilor:
Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu personalul
aferente atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare
de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr.
5.30

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
generale
eparhie cu
personalul

16705,51

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficientul
de
repartizare

Costuri
generale
eparhie cu
personalul

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,83
0,83
0,83
0,83

12330,82
888,34
2723,37
762,98

20244,48

16705,51

106,23
98,26
2395,90

11,72
11,72

204,49

1244,62
1151,28
2395,90
19101,41

19101,41

Tabelul 5.30 Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu personalul aferente atelierului de
lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9244.1 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind personalul- L1"

9214.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C100"
9214.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1 C40"
9214.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1 C25"
9214.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1 C16"
%
9214.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C5"

=

16705,51
12330,82
888,34
2723,37
762,98

9244.3 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind personalul - L3"

2395,90
1244,62
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9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C2"

1151,28

d) Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu amortizarea asupra comenzilor:
Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu amortizarea
aferente atelierului de lumânări aferente locurilor generatoare de
costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Tabel nr. 5.31

Comenzile

100
40
25
16
Total
Locul 1
5
2
Total
Locul 3
Total

Costuri
generale
eparhie - cu
amortizarea

2642,52

Baza de
repartizare
(materia
primă)

Coeficient
ul de
repartizare

Costuri
generale
eparhie - cu
amortizarea

14943,04
1076,53
3300,30
924,61

0,13
0,13
0,13
0,13

1950,52
140,52
430,79
120,69

20244,48

2642,52

106,23
98,26
378,99

1,85
1,85

204,49

196,88
182,11
378,99
3021,51

3021,51

Tabelul 5.31 Repartizarea cheltuielilor generale ale eparhiei cu amortizarea aferente atelierului de
lumânări aferente locurilor generatoare de costuri 1 şi 3 asupra comenzilor
Sursa: elaborat de autor
Astfel, cheltuielile repartizate pe comenzi se înregistrează în contabilitatea de gestiune:
%

=

9248.1 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind amortizarea - L1"

9218.1.100 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C100"
9218.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C40"
9218.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C25"
9218.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea – L1 C16"
%

=

2642,52
1950,52
140,52
430,79
120,69

9248.3 "Cheltuielile generale ale
eparhiei privind amortizarea - L3"

9218.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C5"
9218.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C2"

378,99
196,88
182,11

5.2.4.7 Determinarea costului efectiv al comenzilor obţinute
A. Înregistrarea producţiei de lumânări obţinute în cursul lunii evaluate la cost prestabilit
Potrivit Hotărârii Consiliului Eparhial Timişoara, costul prestabilit a unui pachet de 800 de
grame este de 23 de lei, indiferent de comandă, respectiv de numărul de lumânări ce intră în
componenţa sa sau de modul de fabricaţie a acestora, respectiv dacă sunt efectuate manual sau
automatizat.
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Prin urmare, potrivit acestei hotărâri, costul prestabilit de înregistrare a produselor finite,
respectiv al comenzilor, este de 23 lei/pachet, acest preţ este luat în considerare ca reprezentând preţul
de înregistrare a acestora în magazia de produse finite pe baza notelor de predare a comenzilor obţinute.
Astfel la nivelul lunii iunie 2011 s-a obţinut următoarea producţie:
Centralizatorul notelor de predare a comenzilor obţinute la magazia de
produse finite
Tabel nr. 5.32
Cost
Numărul notei Denumire
prestabilit
Valoare
U.M.
Cantitate
de predare
comandă
unitar
(lei)
(lei)
1/01.06.2011
100 Pach.
501
12
6012
2/03.06.2011
16 Pach.
353
12
4236
3/06.06.2011
25 Pach.
370
12
4440
4/07.06.2011
40 Pach.
98
12
1176
5/08.06.2011
40 Pach.
313
12
3756
25 Pach.
370
12
4440
6/09.06.2011
5 Pach..
12
12
144
7/10.06.2011
25 Pach.
520
12
6240
8/14.06.2011
100 Pach.
382
12
4584
9/15.06.2011
100 Pach.
542
12
6504
100 Pach.
476
12
5712
10/16.06.2011
5 Pach.
6
12
72
11/17.06.2011
100 Pach.
456
12
5472
12/20.06.2011
100 Pach.
480
12
5760
100 Pach.
550
12
6600
13/21.06.2011
5 Pach.
12
12
144
14/22.06.2011
100 Pach.
504
12
6048
100 Pach.
434
12
5208
2 Pach.
7
12
84
15/23.06.2011
5 Pach.
10
12
120
16/27.06.2011
100 Pach.
472
12
5664
17/28.06.2011
100 Pach.
422
12
5064
2 Pach.
30
12
360
18/30.06.2011
100 Pach.
486
12
5832
TOTAL
93672

Tabelul 5.32 Centralizatorul notelor de predare a comenzilor obţinute la magazia de produse finite
Sursa: elaborat de autor

Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a producţiei obţinute şi mai sus expuse, se efectuează
astfel:
931.100 "Costul producţiei obţinute comanda 100"
931.40 "Costul producţiei obţinute comanda 40"

=

931.25 "Costul producţiei obţinute comanda 25

=

931.16 "Costul producţiei obţinute comanda 16"
931.5 "Costul producţiei obţinute comanda 5"
931.2 "Costul producţiei obţinute comanda 2"

=

=

=
=

902.100 "Decontări interne privind
producţia obţinută - comanda 100"
902.40 "Decontări interne privind
producţia obţinută - comanda 40"
902.25 "Decontări interne privind
producţia obţinută - comanda 25"
902.16 "Decontări interne privind
producţia obţinută - comanda 16"
902.5 "Decontări interne privind
producţia obţinută - comanda 5"
902.2 "Decontări interne privind
producţia obţinută - comanda 2"

68460
4932
15120
4236
480
444
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În contabilitatea financiară se efectuează înregistrarea producţiei la costul prestabilit prin
formula contabilă:
345 „Produse finite” = 711 „Variaţia stocurilor” 93.672 lei
B. Determinarea costului efectiv
Pentru a determina costul efectiv al producţiei de lumânări a atelierului pentru luna iunie 2011,
vom proceda la alcătuirea tabloului colector al costurilor detaliat pe natura elementelor primare de
cheltuieli după repartizarea lor şi pe comenzi:
Colectarea costurilor efective pe comenzi
Tabel nr.
5.33
Nr.
crt.
1
a

b

c

d

e

2

a

3

a

b

Specificaţii
Materii prime şi
materiale
Materii prime şi
materiale directe
Materii prime şi
materiale decontate din
activitatea
auxiliară
Materii prime şi
materiale
indirecte de
producţie
Materii prime şi
materiale decontate din
activitatea de
administrare a
atelierului
Materii prime şi
materiale decontate din
activitatea
generală a
eparhiei
Întreţinere şi
reparaţii
Întreţinere şi
reparaţii
indirecte de
producţie
Servicii
executate de
terţi
Servicii
executate de
terţi - decontate
din activitatea
auxiliară
Servicii
executate de
terţi indirecte de
producţie

Colectarea costurilor efective pe comenzi
16

5

2

Totalul
cheltuielilor

7461,14

2090,30

2376,71

2198,46

49732,87

1131,17

3593,48

1006,74

115,54

106,87

21655,38

4425,07

318,79

977,32

273,80

81,31

75,21

6151,50

4892,24

352,45

1080,50

302,71

1904,70

1761,84

10294,43

5989,71

431,51

1322,88

370,62

52,62

48,67

8216,02

2204,89

158,84

486,97

136,43

222,55

205,86

3415,54

100

40

33213,49

2392,77

15701,58

153,78

11,08

33,96

9,52

0,00

0,00

208,33

153,78

11,08

33,96

9,52

-

-

208,33

1407,37

101,39

310,83

87,08

136,54

126,30

2169,52

8,82

0,64

1,95

0,55

0,16

0,15

12,26

38,37

2,76

8,48

2,37

6,75

6,25

64,99
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Colectarea costurilor efective pe comenzi
Tabel nr.
5.33
Nr.
crt.

c

d

4

a

5
a

b

c

d

6

a

b

c

Specificaţii
Servicii
executate de
terţi - decontate
din activitatea de
administrare a
atelierului
Servicii
executate de
terţi - decontate
din activitatea
generală a
eparhiei
Impozite şi taxe
locale
Impozite şi taxe
locale decontate din
activitatea de
administrare a
atelierului
Cheltuieli cu
personalul
Cheltuieli cu
personalul directe
Cheltuieli cu
personalul decontate din
activitatea
auxiliară
Cheltuieli cu
personalul decontate din
activitatea de
administrare a
atelierului
Cheltuieli cu
personalul decontate din
activitatea
generală a
eparhiei
Cheltuieli cu
amortizarea
Cheltuieli cu
amortizarea decontate din
activitatea
auxiliară
Cheltuieli cu
amortizarea
indirecte de
producţie
Cheltuieli cu
amortizarea decontate din
activitatea de
administrare a
atelierului

Colectarea costurilor efective pe comenzi
100

40

16

5

2

Totalul
cheltuielilor

83,13

5,99

18,36

5,14

0,73

0,68

114,03

1277,04

92,00

282,05

79,02

128,90

119,23

1978,24

2,49

0,18

0,55

0,15

0,02

0,02

3,42

2,49

0,18

0,55

0,15

0,02

0,02

3,42

21124,68

1521,87

4665,57

1307,10

3050,31

2821,54

34491,07

4894,93

352,64

1081,09

302,88

1748,45

1617,31

9997,30

2397,18

172,70

529,44

148,33

44,05

40,74

3332,43

1501,75

108,19

331,67

92,92

13,19

12,20

2059,93

12330,82

888,34

2723,37

762,98

1244,62

1151,28

19101,41

220,54

204,00

6949,05

4815,93

346,95

1063,64

297,99

40,87

2,94

9,03

2,53

0,75

0,69

56,82

2735,94

197,10

604,26

169,29

22,13

20,47

3749,20

88,60

6,38

19,57

5,48

0,78

0,72

121,53

328

Colectarea costurilor efective pe comenzi
Tabel nr.
5.33
Nr.
crt.

d

Specificaţii
Cheltuieli cu
amortizarea decontate din
activitatea
generală a
eparhiei
TOTAL

Colectarea costurilor efective pe comenzi
100

40

16

5

Totalul
cheltuielilor

2

1950,52

140,52

430,79

120,69

196,88

182,11

3021,51

60717,74

4374,23

13535,70

3792,14

5784,13

5350,32

93554,27

Tabelul 5.33 Colectarea costurilor efective pe comenzi
Sursa: elaborat de autor
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor efective aferente producţiei de lumânări
pe luna iunie 2011 se realizează prin debitarea contului 902 „Decontări interne privind producţia
obţinută”astfel:
902.100 „Decontări

interne privind
producţia obţinută – comanda 100”

=

%
9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind stocurile - L1 C100"
9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind stocurile - L1 C100"
9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind stocurile - L1 C100"
9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind stocurile - L1 C100"
9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind stocurile - L1 C100"
9210.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind stocurile - L1 C100"
9211.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind întreţinerea şi reparaţiile –
L1 C100"
9212.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind serviciile executate de terţi L1 C100"
9212.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind serviciile executate de terţi L1 C100"
9212.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind serviciile executate de terţi L1 C100"
9212.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind serviciile executate de terţi L1 C100"
9213.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind impozitele şi taxele locale L1 C100"

60717,74

15701,58
4425,07
1540,03
3352,21
5989,71
2204,89
153,78

8,82

38,37

83,13

1277,04

2,49

9214.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind cheltuielile cu personalul L1 C100"

4894,93

9214.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind cheltuielile cu personalul L1 C100"

2397,18
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902.40 „Decontări

interne privind
producţia obţinută – comanda 40”

=

9214.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind cheltuielile cu personalul L1 C100"

1501,75

9214.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind cheltuielile cu personalul L1 C100"

12330,82

9218.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind amortizarea - L1 C100"

40,87

9218.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind amortizarea - L1 C100"

2735,94

9218.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind amortizarea - L1 C100"

88,60

9218.1.100 "Cheltuielile activităţii de
bază privind amortizarea - L1 C100"

1950,52

%

4374,23

9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"

1131,17

9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"

318,79

9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"
9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"
9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"
9210.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C40"
9211.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind întreţinerea şi reparaţiile - L1
C40"
9212.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C40"
9212.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C40"
9212.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C40"
9212.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C40"
9213.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L1
C40"
9214.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C40"

110,95
241,50
431,51
158,84
11,08

0,64

2,76

5,99

92,00

0,18

352,64

9214.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C40"

172,70

9214.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C40"

108,19

9214.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C40"

888,34
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9218.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C40"
9218.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C40"
9218.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C40"
9218.1.40 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C40"

902.25 „Decontări

interne privind
producţia obţinută – comanda 25”

=

%
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9210.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C25"
9211.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind întreţinerea şi reparaţiile - L1
C25"
9212.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C25"
9212.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C25"
9212.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C25"
9212.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C25"
9213.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L1
C25"
9214.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C25"

2,94
197,10
6,38
140,52

13535,70

3593,48
977,32
340,13
740,37
1322,88
486,97
33,96

1,95

8,48

18,36

282,05

0,55

1081,09

9214.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C25"

529,44

9214.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C25"

331,67

9214.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C25"

2723,37

9218.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C25"
9218.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C25"
9218.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C25"
9218.1.25 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C25"

9,03
604,26
19,57
430,79
331

902.16 „Decontări

interne privind
producţia obţinută – comanda 16”

=

%
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
9210.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L1 C16"
9211.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind întreţinerea şi reparaţiile - L1
C16"
9212.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C16"
9212.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C16"
9212.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C16"
9212.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L1
C16"
9213.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L1
C16"

interne privind
producţia obţinută – comanda 5”

=

1006,74
273,80
95,29
207,42
370,62
136,43
9,52

0,55

2,37

5,14

79,02

0,15

9214.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C16"

302,88

9214.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C16"

148,33

9214.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C16"

92,92

9214.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L1
C16"

762,98

9218.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C16"
9218.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C16"
9218.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C16"
9218.1.16 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L1 C16"

902.5 „Decontări

3792,14

%
9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"
9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"

2,53
169,29
5,48
120,69

5784,13
115,54
81,31
332

9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"
9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"
9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"
9210.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C5"
9212.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3
C5"
9212.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3
C5"
9212.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3
C5"
9212.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3
C5"
9213.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L3
C5"
9214.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C5"

interne privind
producţia obţinută – comanda 2”

=

1809,87
52,62
222,55
0,16

6,75

0,73

128,90

0,02
1748,45

9214.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C5"

44,05

9214.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C5"

13,19

9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C2"

1244,62

9218.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C5"
9218.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C5"
9218.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C5"
9218.3.5 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C5"

902.2 „Decontări

94,83

%
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"
9210.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind stocurile - L3 C2"
9212.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3
C2"
9212.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3
C2"

0,75
22,13
0,78
196,88

5350,32
106,87
75,21
87,71
1674,13
48,67
205,86
0,15

6,25

333

9212.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3
C2"
9212.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind serviciile executate de terţi - L3
C2"
9213.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind impozitele şi taxele locale - L3
C2"
9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C2"

1617,31

9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C2"

40,74

9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C2"

12,20

9214.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind cheltuielile cu personalul - L3 C2"

1151,28

9218.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C2"
9218.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C2"
9218.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C2"
9218.3.2 "Cheltuielile activităţii de bază
privind amortizarea - L3 C2"

0,68

119,23

0,02

0,69
20,47
0,72
182,11

C. Determinarea diferenţelor dintre costul prestabilit şi costurile efective
Înregistrarea diferenţelor de cost (între costul prestabilit şi costul efectiv) în contabilitatea de
gestiune, aferente producţiei obţinute se efectuează după cum urmează:
903.100 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 100”

=

903.40 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 40”

=

903.25 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 25”

=

903.16 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 16”

=

903.5 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 5”

=

903.2 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 2”

=

902.100 „Decontări

interne privind
producţia obţinută – comanda 100”
902.40 „Decontări interne privind
producţia obţinută – comanda 40”
902.25 „Decontări interne privind
producţia obţinută – comanda 25”
902.16 „Decontări interne privind
producţia obţinută – comanda 16”
902.5 „Decontări interne privind
producţia obţinută – comanda 5”
902.2 „Decontări interne privind
producţia obţinută – comanda 2”

(7.742,26)
(557,77)
(1.584,30)
(443,86)
5.304,13
4.906,32

Pentru a echilibra contul 902 „Decontări interne privind producţia obţinută”, ce are rolul similar
de „cont de rezultate” în contabilitatea de gestiune, diferenţele de cost favorabile se înregistrează cu
semnul minus, iar cele nefavorabile cu semnul plus.
În contabilitatea financiară se efectuează înregistrarea diferenţelor de cost favorabile per sold
aferente producţiei dintre costul prestabilit şi costul efectiv prin formula contabilă:
711 „Variaţia stocurilor”

= 348 „Diferenţe de preţ la produse”

117,73 lei

Observăm astfel că există două produse – cele fabricate manual - care înregistrează diferenţe
nefavorabile de cost. În valorificarea acestora trebuie ţinut cont neapărat de valoarea costului efectiv
(complet) şi nu valorificate la pachet de 800 de grame la fel ca şi lumânările produse industrial. Dacă
totuşi se hotărăşte de către Consiliul Eparhial de a menţine preţul de valorificare scăzut la aceste
comenzi pentru a produce o sortimentaţie mai mare (sortimentaţie necesară de altfel la oficierea
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slujbelor religioase la botezuri şi cununii), în acest caz trebuie bugetată şi pierderea aferentă valorificării
acestor comenzi, pierdere ce va fi suportată din rezultatul favorabil obţinut din valorificarea comenzilor
produse în sistem automatizat.
Prin urmare preţul minim de valorificare a comenzilor manuale calculat la nivelul break-even
point (BEP)464, se calculează astfel:
CTc
BEP =
=1
TVc
Unde:
BEP – punctul în care costurile totale efectuate cu producţia comenzii şi veniturile totale
obţinute vin valorificarea acestora sunt egale
CTc – costurile totale (costul efectiv în cazul analizei noastre) efectuate cu producţia comenzii
TVc – veniturile totale obţinute vin valorificarea comenzilor luate în analiză
Astfel, pentru comanda 5, preţul minim de valorificare a cantităţii produse în condiţiile
menţionate mai sus este de 5784,13 lei. Potrivit centralizatorului notelor de predare a comenzilor
obţinute la magazia de produse finite, rezultă că în luna iunie 2011 au fost produse 40 de pachete de
lumânări manuale de 160 de grame bucata, împachetate câte 5 bucăţi. Aşadar, BEP în acest caz este
de 144,6 lei pe pachet de astfel de lumânări. Calculând în acelaşi mod pentru comanda 2, unde au
fost produse 37 de pachete a câte 2 lumânări fiecare, în acest caz BEP este de 132,6 lei pe pachet
de astfel de lumânări. Ambele produse, la aceste preţuri fiind necompetitive datorită preţului foarte
scăzut de pe piaţă (aprox. 23 lei/astfel de pachete).
Considerând preţul de pe piaţă ca fiind preţul de valorificare a acestor fel de produse la
nivelul Patriarhiei Române, putem concluziona că, costul de oportunitate al valorificării acestor
produse este de 121,6 lei, respectiv de 109,6 lei, reprezentând pierderea bugetată (sau nu?) a
Patriarhiei asumată odată cu lansarea în producţie a celor două sortimente de produse (lumânări
de 160 de grame aferente comenzii de 5 bucăţi la pachet şi respectiv de 400 de grame aferente
comenzii de 2 bucăţi la pachet).
Produsele manuale cu toate că nu sunt rentabile, aşa cum am precizat anterior sunt necesare si
reprezintă activităţi fără pondere însemnată din totalul activităţii atelierului de producere a lumânărilor
din cadrul Eparhiei Timişoara – 1% din total producţie de lumânări - astfel că diferenţele de cost
nefavorabile obţinute cu producerea de astfel de comenzi sunt suportate din diferenţele de cost
favorabile aferente celorlalte comenzi.
5.2.4.8 Justificarea cheltuielilor încorporate în producţia finită
Decontarea producţiei obţinute la costul prestabilit de 12 lei /pachet potrivit Hotărârii
Consiliului Eparhial, presupune următoarele înregistrări contabile în contabilitatea de gestiune:
901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

=

%
931.100 "Costul producţiei obţinute comanda 100"
931.40 "Costul producţiei obţinute comanda 40"
931.25 "Costul producţiei obţinute comanda 25
931.16 "Costul producţiei obţinute comanda 16"
931.5 "Costul producţiei obţinute comanda 5"
931.2 "Costul producţiei obţinute comanda 2"

93672
68460
4932
15120
4236
480
444

Tot în această etapă, concomitent se efectuează şi decontarea diferenţelor de cost aferente
producţiei obţinute, diferenţe rezultate din compararea costului prestabilit de înregistrare a obţinerii
producţiei şi costul efectiv ocazionat de producerea acesteia, după cum urmează:
464

http://en.wikipedia.org/wiki/Break-even_(economics)
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901 "Decontări interne privind
cheltuielile"

=

%
903.100 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 100”
903.40 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 40”
903.25 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 25”
903.16 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 16”
903.5 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 5”
903.2 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ – comanda 2”

(117,73)
(7.742,26)
(557,77)
(1.584,30)
(443,86)
5.304,13
4.906,32

5.2.5 Implementarea în sistem informatic integrat a metodei de calculaţie pe comenzi
în cadrul atelierului de lumânări al Eparhiei Timişoara - presupunere şi
interferenţă între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune
Din dorinţa de a aplica în mod practic a celor cercetate în cadrul atelierului de lumânări al
eparhiei Timişoara, am procedat la setarea unui sistem integrat de tip ERP (enterprise resource
planning) - produs românesc al unor antreprenori privaţi din Iaşi, denumit în cele ce urmează Syncron –
sistem care este implementat şi la nivelul Patriarhiei Ortodoxe Române.
Având în vedere actualitatea domeniului cercetat – prin faptul că Biserica Ortodoxă Română
(BOR), a cărui activitate financiar contabilă este condusă pe specificul persoanelor juridice fără scop
patrimonial, este împărţită în 42 de eparhii pe întreg cuprinsul României, toate acestea având obligaţia
de a produce lumânări destinate desfăşurării activităţilor specifice cultului ortodox, implementând
obligativitatea achiziţiei de către protopopiate, parohii, filii şi mânăstiri a lumânărilor produse de
eparhia de care aparţin – precum şi importanţa acestuia – concretizată în faptul că astfel de activităţi
de calculaţie şi contabilizare a costurilor aşa cum sunt propuse de noi ar trebui să existe la nivelul
fiecărei activităţi economice întreprinse de BOR prin episcopiile sale, nu doar a activităţii de producere
a lumânărilor – vom prezenta în cele ce urmează transpunerea metodei pe comenzi detaliată
anterior, în întregul proces de producţie a lumânărilor la nivelul atelierului.
Pentru a nu încărca prezenta lucrare cu informaţii adiacente celor pe care dorim să le
scoatem în evidenţă, fără a prezenta în totalitate etapele, calculele, modul de alegere a variantelor şi
efectuarea setărilor la nivelul sistemului Syncron, vom exemplifica prin elemente de „print screen”
doar acele operaţiuni care se realizează la nivelul atelierului de lumânări. Secvenţele sau modulele
din întreg sistemul Syncron care sunt gestionate la nivel de Eparhie, cum ar fi de exemplu modulul
de salarizare – cu toate că aceste elemente de personal le regăsim ca şi cheltuieli directe de producţie,
dar şi ca indirecte, auxiliare şi generale – precum şi alte asemenea - le vom explica la momentul
utilizării lor ca fiind import de date de la nivelul Eparhiei, fără a le mai detalia şi prezenta,
concentrând întreaga expunere asupra etapelor calculaţiei şi înregistrării operaţiunilor la nivelul
contabilităţii financiare şi de gestiune, prin adăugarea conturilor specifice de clasa 9 la notele
contabile efectuate pentru înregistrarea acestora în contabilitatea financiară, precum şi
închiderea lor şi stabilirea rezultatelor.
Menţionăm de asemenea că întreaga implementare s-a realizat în luna august 2011, deci pe toate
print screen-urile va apărea ca şi lună curentă luna august, cu toate că datele la care se referă sunt cele
considerate de bază în implementarea calculaţiei şi anume luna iunie 2011.
În continuare vom exemplifica modul de împărţire a conturilor din contabilitatea de gestiune,
astfel, contul 921 „Cheltuielile activităţii de bază” fiind detaliat pe articole de calculaţie, pe locuri
generatoare de costuri şi pe comenzi, cu natura, clasificarea şi apartenenţa acestuia. Similar s-au setat
toate celelalte conturi ale contabilităţii de gestiune, fiecare după specificul său, detaliat anterior în
expunerea metodei:
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Astfel, sunt definite comenzile care urmează să fie lansate în fabricaţie, comenzi ce sunt ataşate
fiecărui cont:

Sunt configurate cele 4 locurile generatoare de costuri: L1, L2, L3, L4:
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Este introdus reţetarul aferent fiecărui tip de produs pentru a se genera automat bonurile de
consum colective ce consemnează fiecare resursă consumată:

În baza devizului estimativ şi a listei privind necesarul de materiale, se realizează programul de
aprovizionare. Exemplificăm achiziţia şi contarea unei facturi de parafină – materie primă esenţială în
fabricarea lumânărilor:
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Se întocmeşte incrementat nota de recepţie şi constatare de diferenţe:

Se întocmeşte referatul de producţie pentru fiecare comandă, cuprinzând cantităţile determinate
de produse (lumânări de 8 grame, de 20 g., 32 g., 50g, 160g. şi 400 g.), pentru fiecare loc generator de
costuri al activităţii de bază (L1 şi L3):
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Se lansează în producţie comanda pentru fiecare produs în parte, preluându-se automat (în mod
incrementat) cantităţile din reţetar ponderate cu cantitatea determinată de produse a fiecărei comenzi,
unitatea determinantă a comenzilor fiind pachetul de 800 de grame (aşa cum am definit-o conceptual în
toate calculele efectuate de-lungul cercetării):

Urmare lansării în producţie a comenzii astfel generate, se întocmeşte în mod automat bonul de
consum pe sortimentaţia materiilor prime participante direct la producţia comenzii cu toate cantităţile
aferente producţiei acesteia – incrementându-se cantităţile din reţetă cu valoare acestora, gestionate în
sistem FIFO – primul intrat - primul ieşit:
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Ataşat bonului de consum deja completat, în contarea acestuia se definesc articolele contabile
purtătoare de cheltuieli în contabilitatea financiară, iar ataşat concomitent cu aceste înregistrări în mod
automat se vor genera – în urma definirii şi setării lor – notele contabile aferente contabilităţii de
gestiune – în exemplul de mai jos se dă în consum o cantitate de parafină, deci cheltuială directă pentru
produsul „Lumânări de parafină de 8 grame” şi deci pentru Comanda 100, înregistrându-se în contul
contabil de clasa 9 – 921.1.100 – Cheltuielile activităţii de bază privind stocurile – L1 – C100:

Referitor la colectarea cheltuielilor indirecte cu amortizarea, de exemplu, urmare întocmirii
procesului verbal de predare - primire şi documentului fiscal – factura - se întocmeşte nota contabilă
de înregistrare în contabilitatea financiară şi fişa mijlocului fix, de asemenea cu valoarea amortizării
lunare de recunoscut pe costuri indirecte de producţie aferente locului 1 generator de costuri – instalaţia
automatizată de producţie a lumânărilor de parafină:
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Asemenea recunoaşterii amortizării, se importă datele prelucrate doar la nivelul contabilităţi
financiare de la nivelul Eparhiei privind consumul obiectelor de inventar, energia electrică, apa, căldura,
şi salubritate, iar pentru repartizarea acestora pe locuri generatoare de costuri în cazul cheltuielilor
auxiliare s-a utilizat ca şi bază de repartizare cantitatea de materie primă furnizată de secţia auxiliară
celor două locuri generatoare de costuri (secţii de bază) producătoare de produse finite, în cazul
cheltuielilor indirecte de producţie s-a utilizat ca şi bază de repartizare materia primă utilizată în cele
două locuri generatoare de costuri necesară producţiei fiecărei comenzi, în cazul cheltuielilor indirecte
de administrare a atelierului de lumânări s-a utilizat ca şi bază de repartizare cantitatea de materie
primă utilizată în producţie în cele două locuri generatoare de costuri, chei de repartizare introduse în
mod programat în funcţionarea sistemului Syncron la propunerea noastră, iar pentru a le repartiza
asupra comenzilor s-a utilizat ca şi bază de repartizare materia primă utilizată în cele două locuri
generatoare de costuri necesară producţiei fiecărei comenzi (L1 şi L3), de asemenea introdusă în
funcţionarea softului ales:
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Se observă deci, prin aplicarea algoritmilor de calcul şi prin ataşarea comenzii la fiecare calcul
de repartiţie de cheltuieli indirecte şi auxiliare că deşi contul – spre exemplu – este de natura
cheltuielilor indirecte de producţie privind amortizarea 9238 – cheltuieli indirecte de producţie privind
amortizarea - acesta este repartizat pe comenzi – C100 - cu cota aferentă amortizării locului 1 generator
de costuri cuvenită comenzii 100, în sume absolute de 2.735,94 lei, astfel:

Exemplificăm înregistrarea uzurii obietelor de inventar aferente activităţii auxiliare repartizate
pe locul generator de costuri numărul 1 prin intermediul contului 9220.1:

Înregistrarea salariilor aferente activităţii auxiliare privind personalul repartizate pe locul
genaretor de costuri 1:
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Exemplificăm înregistrarea cheltuielilor cu salubritatea aferente activităţii de administrare a
atelierului de lumânări:

Înregistrarea expresiei valorice a consumului de întreţinere a funcţionării utilajului privind linia
automatizată de producţie a lumânărilor de parafină aferentă locului generator de costuri numărul 1:
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De asemenea, exemplificăm înregistrarea cheltuielilor privind telecomunicaţiile aferente
cheltuielilor generale ale Eparhiei, repartizate pe locul generator de costuri numărul 1:

De asemenea, consumul de gaz al eparhiei destinat utilizat ca şi combustibil pentru încălzire şi
apă caldă, repartizat pe locul generator de costuri numărul 1:
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Prezentăm în cele ce urmează, întocmirea notei predare de produse către depozitul de produse
finite aferente tipului de comandă 100:

Configurarea funcţiunii conturilor din contabilitatea de gestiune
Deşi la configurarea fiecărei operaţiuni exemplificate anterior s-a ataşat atât contul de cheltuieli
aferent operaţiunii din contbilitatea financiară, cât şi contul aferent din contabilitatea de gestiune,
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această operaţiune se realizează doar în momentul în care se configurează şi închiderea conturilor din
contabilitatea de gestiune, astfel:
a. Configurarea operaţiunii de colectare a cheltuielilor directe, indirecte, auxiliare ale atelierului
de lumânări precum şi cele generale ale eparhiei aferente producţiei de lumânări:

a1. Exemplificăm fişa centralizatoare a costurilor pe comanda 100, similar sunt întocmite
incrementat şi celelalte fişe centralizatoare a consumurilor pe toate comenzile lansate în producţie:
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a2. Exemplificăm nota contabilă de colectare a costurilor ce se realizează urmare configurării
efectuate:

a3. Prezentăm spre exemplificare fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferente contului
9214.1.100 „Cheltuieli activităţii de bază privind cheltuielile cu personalului - L1 C100”, astfel
generată:
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b. Prezentăm configurarea operaţiunii de înregistrare a producţiei la cost prestabilit:

b1. Exemplificăm nota contabilă de înregistrare a costului prestabilit ce se realizează urmare
configurării efectuate:

b2. Prezentăm spre exemplificare fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferente contului
931.100 „Costul producţiei obţinute - comanda 100”, astfel generată:
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c. Prezentăm configurarea operaţiunii de determinare a costului efectiv al producţiei realizate în
atelierul de producţie a lumânărilor:

c1. Exemplificăm nota contabilă de înregistrare a costului efectiv ce se realizează urmare
configurării efectuate:

350

c2. Prezentăm spre exemplificare fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferente contului
902.100 „Decontări interne privind producţia obţinută – comanda 100”, astfel generată:

d. Configurarea operaţiunii de înregistrare a diferenţelor de cost dintre costul efectiv al
producţiei şi costul prestabilit de înregistrare al acesteia:
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d1. Exemplificăm nota contabilă de înregistrare a diferenţelor de cost ce se realizează urmare
configurării efectuate:

d2. Prezentăm spre exemplificare fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferente contului
903.100 „Decontări interne privind diferenţele de cost – comanda 100”, astfel generată:
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e. Configurarea operaţiunii de decontare a producţiei obţinute la cost prestabilit:

e1. Exemplificăm nota contabilă de decontare a producţiei la cost prestabilit ce se realizează
urmare configurării efectuate:
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f. Configurarea operaţiunii de decontare a diferenţelor de cost aferente producţiei obţinute:

f1. Exemplificăm nota contabilă de decontare a diferenţelor de cost ce se realizează urmare
configurării efectuate:
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f2. Prezentăm spre exemplificare fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferente contului 901
„Decontări interne privind cheltuielile”, astfel generată, fiind un cont soldat:

Această ultimă etapă în calculaţia costului efectiv şi anume decontarea diferenţelor de cost
aferente producţiei obţinute - diferenţele de cost rezultate în mod incrementat fiind aceleaşi cu
diferenţele calculate în modelul manual (teoretic) – demonstrează că transpunerea metodei pe comenzi
în sistem informatizat integrat s-a implementat cu succes.
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Teza de doctorat cu tema „Gestiunea şi contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial”
a avut ca punct de plecare necesitatea obiectivă dar mai ales activitatea practică de a încerca, fără a avea
pretenţia de a epuiza toate considerentele privind managementul, finanţarea, gestiunea şi contabilitatea
acestor organizaţii, clarificarea din punct de vedere teoretic dar şi practic a unor aspecte legate în special
de produsele şi serviciile pe care acestea le organizează şi le desfăşoară în cadrul activităţilor economice
şi sociale.
Abordând problematica gestiunii, finanţării şi contabilităţii persoanelor juridice fără scop
patrimonial nu aveam acum opt ani când a început studiul, imaginea completă a ceea ce reprezintă acest
segment aparte al societăţii româneşti şi nici dimensiunea efortului pe care-l va solicita pentru a da
studiului meu un conţinut ştiinţific şi o finalitate practică recunoscută.
Pentru a reuşi să dau un conţinut cât mai concret cercetării mele am supus unei analize
aprofundate problematica persoanelor juridice fără scop patrimonial, în contextul naţional şi european,
am concretizat aspectele teoretice legate de persoanele juridice fără scop patrimonial, am identificat
practica în domeniu, respectiv a acelor forme de organizare cu personalitate juridică ce şi-au stabilit ca
şi scop activităţi cu caracter social, în primul rând, dar şi cultural, sportiv, sanitar, religios, etc. în al
doilea rând, venind în sprijin comunităţilor locale care au în obiectul lor de activitate şi asemenea
servicii specifice componentei lor de funcţionare.
Din bibliografia cercetată reprezentând temeiuri legale, lucrări de specialitate, articole,
intervenţii, etc., am reuşit să cristalizez o structură a tezei prezentând într-o succesiune cronologică
evoluţia conceputului de organizaţie nonprofit, definirea, clasificarea, tipuri de definiţii modele de
delimitare a acestora, având la bază aspectul juridic, aspectul economic, aspectul funcţional şi aspectul
structural.
S-a procedat apoi la prezentarea comunităţii locale, aceasta reprezentând un factor de parteneriat
determinant în relaţia cu organizaţiile nonprofit pe linia realizării obiectivelor acestora. S-au radiografiat
resursele comunităţilor locale din perspectiva realizării obiectivelor unei dezvoltări economice şi sociale
durabile care să influenţeze pozitiv evoluţia tuturor celorlalte segmente ale vieţii, locuitorilor din sfera
de activitate a acestora.
În ceea ce priveşte conducerea, finanţarea şi gestiunea persoanelor juridice fără scop
patrimonial, acest domeniu a reprezentat o cercetare amănunţită din partea doctorandului pe linia
identificării capacităţii organizaţionale a acestora, a practicilor de muncă, a tendinţelor existente în
sectorul nonprofit din România, a unor forme de finanţare în ţările Europei, respectiv a gestionării cu
ajutorul bugetului a activităţii acestor organizaţii.
Pentru a răspunde titlului tezei am desfăşurat o intensă activitate de cercetare pe linia
identificării specificului privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial şi a modului
cum aceasta este organizată şi condusă pe cele trei mari activităţi (fără scop patrimonial, cu destinaţie
specială si economică), precum şi identificarea informaţiei contabile extrasă din situaţiile financiare care
se întocmesc şi se raportează de către aceste organizaţii.
Pentru a da consistenţă tezei şi a pune în concordanţă noţiunile teoretice referitoare la
organizaţiile nonprofit – înfiinţarea, organizarea, managementul, finanţarea, gestiunea, contabilitatea cu activitatea practică, s-au elaborat două studii de caz care privesc două activităţi practice ale acestora,
respectiv unul pe profilul unei organizaţii nonprofit cu caracter ştiinţific, medical, şi unul pe
determinarea costului efectiv a unui produs religios al unei eparhii ortodoxe.
Pornind de la cele prezentate anterior apreciem că teza şi-a propus să rezolve următoarele
probleme referitoare la:
A. Persoanele juridice fără scop patrimonial – organizaţii nonprofit: definiţie, evoluţie,
organizare şi funcţionare,
B. Comunitatea locală – factor de parteneriat determinant în relaţia Autoritate publică locală –
Organizaţii nonprofit,
C. Managementul, finanţarea şi gestiunea persoanelor juridice fără scop patrimonial –
organizaţii nonprofit,
D. Contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial şi studii de caz.
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A. Persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii nonprofit: definiţie, evoluţie,
organizare şi funcţionare
În vederea soluţionării cât mai concrete a problematicii legate de persoanele juridice fără scop
patrimonial – organizaţii nonprofit: definiţie, evoluţie, organizare şi funcţionare, cât şi pentru a conferi
un caracter ştiinţific cercetării efectuate, s-au prezentat într-o succesiune cronologică preocupările
cercetătorilor pe linia acestor organizaţii identificându-se diferite definiţii pentru acestea, fiecare
definiţie încercând să surprindă într-un mod cât mai concludent modul cum organizaţiile sunt
identificate şi percepute de cei care le-au cercetat şi care în final şi-au exprimat un punct de vedere
asupra cercetării efectuate.
Astfel organizaţiile nonprofit au fost identificate ca reprezentând acele forme organizatorice de
natură juridică ce urmăresc realizarea unor obiective propuse prin statutul lor de organizare şi
funcţionare, au o structură mai mult sau mai puţin formală conturată şi au o strategie în organizarea şi
desfăşurarea acelor activităţi care le definesc. Din cercetarea modului de organizare şi funcţionare al
organizaţiilor nonprofit a fost posibilă identificarea a patru posibile definiţii care privesc latura juridică,
latura economică, latura funcţională şi latura structurală a acestora.
Din punct de vedere al definiţiei juridice, organizaţia nonprofit este definită ca reprezentând acea
organizaţie care are statut juridic de drept privat, fără scop patrimonial, constituită din persoane fizice
şi/sau persoane juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul
colectivităţii locale, ori după caz în interesul lor personal nepatrimonial, constituită sub forma
asociaţiilor sau fundaţiilor – servicii sociale, religioase etc.. Referitor la această definiţie facem
menţiunea expresă ca aceasta pune la dispoziţie cele mai rigide criterii de delimitare. Atâta vreme cât
există legi care să definească acest lucru, este relativ uşor să hotărâm, dacă o organizaţie este sau nu este
nonprofit.
Printre dezavantajele pe care le prezintă definiţia juridică amintim dificultăţile în aplicabilitate în
sensul că reglementările legale sunt deseori foarte stufoase, neclare, dispun de nenumărate prevederi,
numesc o sumedenie de excepţii sau lasă loc la interpretări diferite. Toate acestea împiedică aplicarea
rapidă a criteriilor de definire a organizaţiilor nonprofit.
Referitor la definiţia economică, aceasta defineşte organizaţia nonprofit ca reprezentând acea
formă de organizare în care provenienţa veniturilor este dătătoare de ton şi din acest punct de vedere
organizaţia poate fi încadrată în categoria nonprofitului numai atunci când aceste venituri provin din
donaţii şi cotizaţii ale membrilor săi.
Desigur că şi acest mod de definire este tot la fel de rigid ca şi definiţia juridică, dar aduce în
plus avantajul aplicării economice şi posibilitatea comparării pe plan internaţional a sectorului nonprofit
în funcţie de criterii simple, oferind astfel o privire de ansamblu asupra mărimii şi amplorii acestui
sector. Multe dintre organizaţii nu mai pot fi privite ca organizaţii nonprofit, pentru că acestea
realizează mai mult de jumătate din venituri prin încasarea de subvenţii sau cotizaţii, ier restul
veniturilor sunt de altă natură.
Definiţia funcţională a organizaţiilor nonprofit are în vedere bazele existenţei unei organizaţii
nonprofit faţă de celelalte tipuri de organizaţii punându-le în permanenţă faţă în faţă cu scopurile lor
delimitând astfel domeniul specific pentru fiecare activitate, respectiv a binelui propriu cu interesul şi
binele public. În timp ce organizaţiile de afaceri sunt orientate înspre obţinerea de profituri prin
producerea şi vânzarea de bunuri şi servicii, organizaţiile nonprofit există pentru a furniza unele servicii
sau pentru a apăra o cauză anume, deci pentru furnizarea binelui social. Din punct de vedere funcţional
organizaţia nonprofit este aceea care nu se lasă atribuită nici statului nici pieţei, ea face parte dintr-un
aşa numit „al treilea sector” care trebuie înţeles ca o punte între organizaţiile publice şi cele private.
Din punct de vedere al definiţiei structurale, organizaţia nonprofit este definită luând în
considerare structura de bază care o caracterizează. Structura de bază vizează obiectivul de acoperire a
nevoilor membrilor fără să formuleze scopuri de realizare a profitului. Organizaţia apare ca o reacţie a
eşecului pieţei sau a statului, se bazează pe voluntariat, acceptă participarea activă atât a membrilor săi
cât şi a colaboratorilor şi depinde exclusiv de donaţiile şi cotizaţiile membrilor.
Pornind de la cele patru criterii de definire a organizaţiilor nonprofit putem afira că o
organizaţie nonprofit este un grup de indivizi constituiţi ca entitate structurată, formal sau
informal, care acţionează pe baza unui statut, putând avea sau nu personalitate juridică, fiind
obligatoriu de drept privat, care poate realiza profituri pe care să le utilizeze în vederea atingerii
obiectivelor proprii fără a avea dreptul să le distribuie către membri, acţionând independent faţă
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de celelalte sectoare; la baza deciziilor şi activităţilor proprii stând voluntarii, acestea putând
acţiona atât în beneficiul membrilor proprii dar şi a tuturor categoriilor de persoane interesate
din afara organizaţiei.
În continuarea demersului ştiinţific iniţiat s-a procedat apoi la o încercare de clasificare a
organizaţiilor nonprofit, astfel încât esenţialul referitor la această clasificare să fie scos în evidenţă şi
prezentat ca atare, pornind şi de la ideea că aceste organizaţii în funcţie de scopul fixat pot fi mai uşor
contactate, atrase în parteneriate publice-private, iar efectele obţinute să fie cu maximum de impact
pentru beneficiari.
Cum era şi firesc, dat fiind faptul că pregătirea doctorală se referă la organizaţii nonprofit
româneşti, am apreciat faptul că este necesară o etapizare a sectorului nonprofit în România, având în
vedere începuturile etapei moderne timpurii – după Unirea Principatelor, formarea României Mari, cele
două războaie mondiale, apoi etapa perioadei comuniste şi în final etapa României democratice – după
anii 1990 – până în prezent.
Din fiecare etapă tratată am dorit să relevăm aspectele cele mai reprezentative şi care într-o
formă sau alta s-au presupus, continuat şi dezvoltat, cu excepţia perioadei comuniste, când ideea de
organizaţie nonprofit a fost ignorată în totalitate, nonprofitul fiind înlocuit cu sintagma „cea mai umană
orânduire socială”, toate activităţile având caracterul de întărire a rolului „Partidului” în întreaga
activitate social economică a României.
Am considerat necesar, deasemenea, ca după prezentarea din punct de vedere istoric a sectorului
nonprofit în România, să uzăm de temeiurile legale care statuează regimul juridic al persoanelor juridice
fără scop patrimonial şi al etapelor ce trebuie parcurse de către mediul asociativ pentru a-şi dobândi din
punct de vedere juridic statutul de organizare şi funcţionare. Referitor la acest aspect teza prezintă în
evoluţia sa istorică cadrul juridic în baza căruia organizaţiile, asociaţiile, partidele politice, etc. s-au
organizat şi funcţionat având la bază un temei legal elaborat în anul 1924 (Legea 21) denumită şi
„Legea Mârzescu”, şi care a avut valabilitate până în ianuarie 2000.
Perioada anilor 1990 – 2000 cu privire la organizaţiile nonprofit a fost marcată de o
inconsecvenţă a politicilor guvernamentale, cu nenumăratele modificări legislative, organizatorice la
nivelul structurilor statului. Această inconsecvenţă este în parte explicabilă prin atitudinea guvernanţilor
dornici, pe de o parte, să finanţeze costurile serviciilor de protecţie socială, dar aflaţi, pe de altă parte,
sub presiunea organismelor internaţionale care au avut ca scop sistarea controlului statului asupra
preţurilor. În ciuda tuturor tensiunilor existente de-a lungul perioadei post-decembriste organizaţiile
nonprofit au cunoscut o dezvoltare continuă pe măsură ce legislaţia specifică a devenit mai puţin rigidă
şi a început să reflecte şi alte interese publice.
Astfel organizaţiile nonprofit au devenit o forţă în sfera publică şi au în prezent o foarte
bună şansă de a deveni parteneri ai instituţiilor guvernamentale - şi nu rivali ai acestora - în
conturarea obiectivelor şi acţiunilor pentru viitoarele programe în cadrul fenomenului nonprofit .
Prin încetarea valabilităţii Legii Mîrzescu nr. 21/1924 în anul 2000 şi apariţia Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000, putem afirma cu certitudine că temeiul legal al organizării şi funcţionării
organizaţiilor nonprofit în România îşi demonstrează viabilitatea, tot mai multe asemenea
organizaţii îşi fac apariţia având în vedere şi posibilitatea accesării de noi resurse puse la dispoziţie de
Comunitatea Europeană, dar şi posibilităţile financiare din ce în ce mai limitate ale Statului Român de
a-şi îndeplini atribuţiile derivate din funcţiile statului asumate prin Constituţia post-decembristă a
României.
Pentru a fi fideli temei alese spre cercetare şi a veni cu noutăţi referitoare la organizaţiile
nonprofit, am considerat oportun să tratăm unele aspecte în legătură cu istoria şi organizarea Bisericii
Ortodoxe Române – ca precursoare a activităţilor nonprofit şi implicit a operei social – filantropice dealungul existenţei acesteia. Pentru a avea o bază de comparaţie între ceea ce realizează Biserica
Oortodoxă Română şi celelalte biserici surori, am prezentat unele considerente, apreciem noi de
importanţă, - referitoare la Rusia, Bulgaria, Grecia, Antiohia, Ierusalim, etc., din dorinţa de a conferi
cercetării un caracter de studiu diacronic cu elemente de comparatism.
În ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă Română, deşi mari transformări juridice nu a înregistrat
de-alungul timpului, aceasta caracterizându-se prin excelenţă ca o consecvenţă în organizarea şi în
desfăşurarea serviciului religios, totuşi am considerat oportun să prezentăm aspectele cele mai
semnificative prin care s-a caracterizat activitatea bisericii ortodoxe româneşti.
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Pentru a întregi această parte a tezei, în finalul acesteia am apreciat că o trecere în revistă
şi o selectare a esenţialului legat de sistemul de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română se
impune. Astfel, s-a prezentat organizarea sistemului de asistenţă socială dezvoltată şi programele
sociale derulate în cuprinsul eparhiilor, extrăgând aspectele care o caracterizează, care-i dă forţa şi
puterea, chiar cu mijloace mai puţin materiale dar de natură sufletească, prin reprezentanţii săi (clerul),
alături de instituţiile specializate ale statului în organizarea şi derularea acţiunilor cu caracter social filantropic de pe întregul teritoriu românesc, dar şi din afara graniţelor ţării.
Din aceste motive, dar şi datorită faptului că biserica românească este singura instituţie ce oferă
servicii social-filantropice astăzi ca şi de-alungul veacurilor, asigurând un ajutor sufletelor aflate în
nevoie, fără a obţine vre-un profit, dar şi din dorinţa de a suprapune acestui crez miraculos cercetarea
doctorandului cu privire la ştiinţa oarecum exactă a finanţării şi contabilizării unor astfel de operaţiuni,
tema activităţilor social filantropice oferite de biserica naţională va fi găsită pe tot parcursul demersului
ştiinţific, lucru mai apoi demonstrat în studiul practic prezentat la finele prezentei teze.
Ţinem să precizăm faptul că şi celelalte biserici surori, şi de diferite confesiuni desfăşoară
activităţi cu caracter social, înregistrând în permanenţă prin comportamentul lor noi beneficiari şi noi
utilizatori ai serviciilor pe care acestea le furnizează.
B. Comunitatea locală – factor de parteneriat determinant în relaţia Autoritate Publică
Locală – Organizaţii nonprofit
În ceea ce priveşte această parte a tezei cercetarea ştiinţifică a vizat o radiografiere a
comunităţilor locale, din perspectiva realizării obiectivelor unei dezvoltării economice şi sociale
durabile, care să influenţeze pozitiv evoluţia tuturor celorlalte segmente ale vieţii populaţiei din sfera de
activitate a acestora.
S-a definit mai întâi conceptul de dezvoltare economică locală pornind de la necesitatea că
această dezvoltare a activităţii comunităţilor locale poate să asigure resursele necesare de natură
financiară în vederea îndeplinirii de către aceste comunităţi a sarcinilor şi serviciilor asumate şi care fac
parte din componenta lor de funcţionare.
Pe parcursul acestei părţi, am definit conceptul de dezvoltare economică şi socială locală,
cu toate atributele şi particularităţile sale, încercând să demonstrăm complexitatea lui, dar şi
nevoile pe care realizarea lui le implică.
Cu privire la conceptele de dezvoltare economică locală trebuie să menţionăm faptul că
există o diversitate atât în ceea ce priveşte abordarea acesteia cât şi a termenilor sau categoriilor
noi cu care se operează în prezent.
Literatura de specialitate nu prezintă un concept clar sau o definiţie a „economiei locale”.
Majoritatea autorilor analizează, în schimb, principiile, parametrii şi politicile de dezvoltare economică
locală.
În condiţiile în care dezvoltarea economică locală este definită ca o activitate locală concepută şi
implementată de agenţii din sectoarele public şi privat ale comunităţii, printr-un set de programe şi
proiecte, iar o altă abordare consideră dezvoltarea economică locală ca fiind o strategie globală de
integrare a obiectivelor sociale şi economice în scopul revitalizării socio-economice a unei colectivităţi,
considerăm şi apreciem că dezvoltarea economică locală nu poate fi obiectul unei politici izolate,
chiar dacă se bazează pe un domeniu şi un tip de acţiuni privilegiate.
Punctul nostru de vedere se bazează pe faptul că dezvoltarea economică locală trebuie
abordată în complexitatea ei şi, din acest punct de vedere, în condiţiile existente în România cu privire
la dezvoltarea economică locală îi poate fi proprie următoare definiţie:
„Dezvoltarea economică locală reprezintă totalitatea activităţilor economice, sociale şi
culturale care se desfăşoară la nivelul unui anumit teritoriu bine precizat din punct de vedere
juridic, în care principiile subsidiarităţii, adiţionalităţii, parteneriatului şi al finanţării locale sunt
principiile care dau forţă, stabilitate, coerenţă şi finalitate decizională, pentru organele alese liber
de către un electorat informat şi conştient asupra gestului pe care îl fac, la un anumit interval de
timp, punând, cu precădere, în valoare specificul teritoriului respectiv.”
În ceea ce privesc modelele de dezvoltare economică locală, acestea pot fi orientate înspre
factorii de producţie (valorificând abundenţa şi costul scăzut al resurselor economice), centrate pe
efectele cumulate ale cererii şi investiţiilor, respectiv pe creşterea sistemului productiv local. Luând în
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considerare aceşti factori în interacţiune reciprocă, pot rezulta patru tipuri de dezvoltare teritorială,
respectiv: dezvoltarea urbană, zonele rurale integrate, tehno-polurile şi districtele industriale.
Cu privire la rolul parteneriatului în realizarea unor proiecte de dezvoltare economică locală,
trebuie să menţionăm faptul, în primul rând, că se pune tot mai mult accent pe parteneriatul public
privat.
Parteneriatul Public - Privat se constituie ca o modalitate viabilă de introducere a
managementului privat în serviciile publice, pe calea unei legături contractuale de lungă durată, între un
operator privat şi o autoritate publică, acesta exprimând o modalitate de cooperare între o autoritate
publică şi un sector privat.
În privinţa rezultatelor, parteneriatul constituie premisa asigurării coerenţei aplicării unor
programe şi a transparenţei realizării lor. În acelaşi timp, parteneriatul contribuie implicit la întărirea
sistemului de conducere şi la dezvoltarea locală în ansamblul ei. Toate aceste aspecte însă depind în
mare măsură de gradul de descentralizare a administraţiei publice, precum şi de identificarea prealabilă
a agendei de dezvoltare locală.
Printre principalele caracteristici ale parteneriatului public-privat trebuie evidenţiate
următoarele: conferirea unui nou rol al autorităţii publice: de proprietar de servicii/operator şi controlor,
respectiv de asigurarea stabilităţii proiectului. Plecând de la aceste două caracteristici putem afirma că
parteneriatul public-privat înregistrează mai multe tendinţe dintre care cea mai importantă opinie este
aceea că un parteneriat public privat reprezintă un acord de durată, care atrage un grad de risc ce trebuie
împărţit de parteneri; toleranţa de risc dovedeşte în final esenţialul evoluţiei proiectului. Dacă ne referim
expres la România, printre avantajele potenţiale ale unui parteneriat public-privat îl putem aminti şi pe
acela că se înregistrează o responsabilizare şi o sensibilizare a comunităţii de afaceri privind implicarea
în proiecte ce interesează comunitatea locală. Apariţia unor efecte pozitive în domeniul ocupării forţei
de muncă şi asupra participanţilor la proiecte de interes pentru comunitatea locală şi, respectiv utilizarea
eficientă a experienţei deţinute de sectorul privat îl fac pe acesta să fie tot mai apreciat şi practicat.
Desigur că nu trebuie neglijate nici riscurile care pot interveni în cadrul unui parteneriat publicprivat şi, care, prin efectele lor, uneori neprevăzute, pot afecta dezvoltarea locală.
Formele legale de constituire şi tipurile de parteneriate public-private, abordate de literatura de
specialitate şi însuşite de către cercetători se prezintă sub formă de:
- cooperare informaţională, integrând în cadrul acesteia următoarele: cooperări pentru orientare
strategică, înţelegeri referitoare la construcţii urbanistice la nivelul unui cartier orăşenesc, concurenţa
între investitori - formă de pre-cooperare, ca premiză pentru cooperare;
- cooperare contractuală, concretizată în contracte specifice pe proiecte sau constituirea unor
societăţi comerciale mixte;
- parteneriate organizate sub forma unor societăţi comerciale;
- cooperare specială de tip public-privat.
Dintre toate tipurile de parteneriate, apreciem că cele mai eficiente sunt următoarele:
parteneriatele bazate pe proiecte, organizaţiile pentru planificarea politicilor şi agenţiile de
implementare.
Parteneriatele bazate pe proiecte sunt create pentru a realiza obiective specifice sau pentru a
supraveghea implementarea unui proiect anume, fiind axate, de regulă, pe o singură problemă prioritară.
Parteneriatele între sectorul public şi privat al organizaţiilor pentru planificarea
politicilor, sunt adesea structurate sub forma unor comitete, comisii, grupuri de lucru etc. (relaţiile de
acest fel având un caracter predominant consultativ).
Parteneriatele între sectorul public şi privat sunt reprezentate de agenţiile de implementare
(conduse de un consiliu public – privat), care sunt finanţate din ambele surse.
Tot ca o continuare a parteneriatului public-privat, dar sub o altă formă, este cooperarea
cross-sectorială care trebuie înţeleasă ca reprezentând raporturile care se creează între instituţiile
administraţiei publice şi organizaţiile nonprofit, precum şi relaţia acestora cu sectorul de afaceri.
Obiectivul principal al dezvoltării acestei relaţii este conştientizarea importanţei cooperării între sectorul
nonprofit şi cel public, în special prezentarea organizaţiilor nonprofit ca furnizori de servicii publice.
Cooperarea cross-sectorială este realizată de către organizaţiile nonprofit cu administraţia
centrală, administraţia locală şi cu mediul de afaceri.
În ceea ce priveşte relaţia organizaţiilor nonprofit cu administraţia centrală, aceasta a cunoscut o
ameliorare semnificativă începând cu alegerile din 1996, prin venirea la putere a unui guvern care a
adus o recunoaştere deschisă a rolului acestor organizaţii. Cu toate că, eforturile de a stabili relaţii
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instituţionalizate între sectorul nonprofit şi administraţia centrală au început încă din 1994, guvernul
convenţiei democrate a stabilit sisteme şi structuri care să facă posibil un dialog real cu sectorul
nonprofit atât la nivel naţional, cât şi local. În această perioadă, ca şi în ziua de azi, la nivel central
funcţionează două structuri:

Biroul pentru societatea civilă – de la nivelul preşedinţiei României, care are menirea de a
asigura fluxul de informaţii între sector şi guvern, de a consulta organizaţiile asupra problemelor
relevante şi de a oferi oportunităţi de a-şi face cunoscută poziţia de către guvern.

Biroul pentru relaţia cu organizaţiile nonprofit – existent la nivelul guvernului, care
coordonează eforturile legislative referitoare la acestea şi sprijină reţeaua naţională a responsabililor
pentru această relaţie.
După anul 2000 în special, pe lângă cele două structuri a existat un grup consultativ de experţi
nonprofit pe lângă ministere care îşi făcea simţită poziţia în diverse probleme legate de organizaţiile
nonprofit. Instituirea acestui grup constituie un mijloc important de creştere a potenţialului
organizaţiilor de implicare în elaborarea politicilor publice.
Referitor la relaţia cu administraţia locală, cooperarea organizaţiilor nonprofit cu acestea
reprezintă o prioritate atât la nivel local (în termeni de activităţi comune), cât şi naţional (în termen de
stabilire a cadrului legislativ pentru dialog şi parteneriat la nivel local).
În cadrul acestei cooperări s-au identificat trei obstacole principale generate de faptul că:

Rolul organizaţiilor nonprofit nu este cunoscut de aleşii locali. În general, organizaţiile
sunt sprijinite numai dacă activităţile lor se integrează în strategiile de dezvoltare locală, rareori
elaborate prin consultarea cu acestea. Reprezentanţii locali în relaţia cu organizaţiile nonprofit au limite
determinate de existenţa timpului disponibil, de lipsa generalizată de înţelegere sau implicare la nivel
instituţional intern din partea autorităţilor competente apte să pună în vigoare prevederile legale
necesare implementării cooperării dintre aceşti doi parteneri;

Procesul lent de descentralizare - autorităţile locale au puteri şi fonduri limitate.

Un nivel scăzut de dezvoltare a abilităţilor personalului de la nivelul administraţiei
locale care este expus într-o măsură mai mică la noi modalităţi de gândire şi organizare a muncii
comparativ cu cel al organizaţiilor nonprofit.
Opiniem că pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre autorităţile locale şi organizaţiile
nonprofit este necesară:

introducerea unor programe speciale de familiarizare a autorităţilor locale cu noile
prevederi legale,

folosirea prevederilor din cadrul procesului de aderare la U.E. care pun accent pe
stimularea cooperării dintre ONP-uri şi autorităţile locale,

dezvoltarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor funcţionarilor publici în dezvoltarea şi
managementul proiectelor, a cooperării şi strângerii intersectoriale de fonduri, desfăşurarea de
activităţi în reţele prin combinarea programelor de instruire cu cele de dezvoltare a capacităţilor
instituţionale.
Referitor la relaţia organizaţiilor nonprofit cu mediul de afaceri, aceasta este fundamental axată
pe sprijin financiar sau în bunuri (servicii) în schimbul publicităţii. S-a mers mult mai încet în ceea ce
priveşte stabilirea sau menţinerea unui dialog cu mediul de afaceri sau cu autorităţile locale asupra
chestiunilor de interes pentru dezvoltarea locală. În anumite cazuri, unele ONP-uri, cum ar fi cele din
domeniul dezvoltării locale, au dezvoltat programe care reunesc toţi actorii comunitari. În alte cazuri,
aceste organizaţii sau voluntari străini au derulat proiecte menite să dezvolte un mediu de afaceri
responsabil social sau de cooperare.
Având în vedere dificultăţile economice actuale, considerăm că mediul de afaceri se
orientează mai degrabă spre supravieţuire decât spre dezvoltarea relaţiilor comunitare, cu toate
că necesitatea asigurării unor servicii cu caracter social, sanitar, cultural, sportiv, etc. este mai
pregnantă astăzi ca oricând, iar comunităţile locale sunt din zi în zi mai deficitare la capitolul
resurse financiare şi mai puţin organizatorice.
Cu privire la sursele de dezvoltare ale dezvoltării economice locale, trebuie să ţinem seama de
faptul că dacă vorbim despre resursele dezvoltării economice locale nu trebuie să înţelegem neapărat
sprijinul financiar acordat administraţiei publice locale, ci mai degrabă resursele de care dispun
comunităţile locale.
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În Uniunea Europeană, ca şi în majoritatea ţărilor capitaliste, resursele financiare ale
comunităţilor locale provin, în marea lor majoritate, din impozitele pe care le plătesc persoanele
fizice şi juridice care locuiesc şi care-şi desfăşoară activitatea în teritoriul de competenţă a acestora.
Dacă avem în vedere că prin utilizarea funcţiilor finanţelor publice locale (de repartiţie, cu
subfuncţia de constituire, de control şi de intervenţie), comunităţile locale, mai ales prin funcţia de
intervenţie a acestora, în raport cu necesităţile concrete, pot transforma plătitorii de resurse
financiare în beneficiari prin facilităţile pe care le acordă.
Resursele financiare ale dezvoltării economice locale se asigură prin sistemul fiscalităţii,
înţelegând prin aceasta impunerea, după anumite reguli, a tuturor realizatorilor de venituri.
Resursele dezvoltării economice locale trebuie înţelese prin prisma tuturor tipurilor de
acţiuni şi activităţi care pot primi caracterul de resurse şi care trebuie analizate atât din punct de
vedere al administraţiei publice locale, cât şi din punctul de vedere al sectorului privat.
Resursele administraţiei publice locale pot reprezenta, pentru o anumită perioadă de timp (de
regulă, anul bugetar), în condiţiile legii finanţelor publice locale, o garanţie pentru parteneriatul privat în
condiţiile în care veniturile sale proprii oferă posibilitatea unei îndatorări de până la 30% din nivelul
acestora. În ceea ce privesc resursele sectorului privat, acestea pot fi de natură economică, de natură
tehnică şi, uneori, chiar de natură metodologică, deoarece activităţile sau serviciile pe care le generează
în parteneriat cu comunităţile teritoriale reprezintă uneori punctul forte al activităţii acestora.
Pentru realizarea parteneriatului public-privat, sunt necesare o serie de mijloace, procedee şi
instrumente care să îl facă viabil şi care să contribuie efectiv la susţinerea acestuia. Cele mai importante
modalităţi utilizate sunt: cupoanele, franciza, contractele de externalizare şi subvenţiile. Scopul comun
este acela de a conserva, respectiv de a crea noi servicii de utilitate publică, dar şi de menţinere şi
dezvoltare a infrastructurii locale.
Cu privire la finanţarea dezvoltării economice locale, trebuie să amintim faptul că în procesul
procurării şi repartizării resurselor de care au nevoie organele administrative de la nivel local pentru
îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor lor, se nasc anumite relaţii, de natură economică, în legătură cu
repartizarea unei părţi din produsul intern brut - prin intermediul organelor administrative - între
diferite categorii sociale. Aceste relaţii - apărute în procesul de mobilizare şi repartizare, sub formă
bănească, a resurselor necesare organelor administrative locale - sunt relaţii financiare sau, pe scurt,
finanţele publice locale.
De-a lungul timpului, finanţele publice locale au purtat amprenta condiţiilor economice,
politice şi sociale în care s-a realizat procesul constituirii şi repartizării fondurilor financiare. În
concepţia modernă, finanţele publice locale constituie activitatea administraţiilor locale în calitatea
lor de utilizatori ai unor tehnici financiare speciale, cum ar fi bugetul, taxele, impozitele, alocaţiile,
cheltuielile, împrumuturile, etc.
Evoluţia finanţelor publice locale este strâns legată de cea a autonomiei locale, care
presupune, la rândul său, existenţa unei independenţe financiare pe plan local, denumită în limbajul
uzual autonomie financiară locală.
În toate statele membre ale Uniunii Europene se caută soluţii de asigurare a unei repartizări
cât mai echitabile a resurselor, financiare între diferitele nivele de organizare administrativă, ţinând
cont de legislaţia bugetară care se impune.
Autonomia financiară locală constă în posibilitatea autorităţilor locale de a avea un buget
propriu, distinct de cel al statului în care vor figura veniturile şi cheltuielile proprii.
Autonomia financiară este o condiţie imperativă a descentralizării administrative.
Autonomia financiară a colectivităţilor locale este privită din două puncte de vedere şi
anume, juridic şi material. Dacă prin prisma juridicului înţelegem libertatea de decizie a
autorităţilor locale, libertate care nu trebuie să fie împiedicată de controale prea multe şi prea
stricte din partea autorităţilor centrale, din punct de vedere financiar se înţelege posibilitatea
autorităţilor locale de a-şi asigura acoperirea cheltuielilor prin venituri proprii, fără a fi obligate să
apeleze la alocaţii de la stat pentru echilibrarea bugetelor lor.
Cu toate că sunt de natură diferită, aceste condiţii se corelează între ele deoarece veniturile
proprii necesare asigurării autonomiei financiare a colectivităţilor locale depind, în mare măsură, de
capacitatea juridică a autorităţilor locale de a stabili, în mod autonom, valoarea totală a acestor venituri.
Autonomia financiară a colectivităţilor locale realizată prin transferul responsabilităţilor şi
atribuţiilor dinspre administraţia centrală spre cea locală presupune realizarea de prognoze, programe şi
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control efectuate prin bugetul local care reflectă în acelaşi timp modul de repartizare şi utilizare a
resurselor comunităţii.
Bugetul local se regăseşte în următoarele ipostaze: document oficial, hotărâre a
Consiliului, sistem de fluxuri financiare, instrument de politică financiară, plan operaţional ca
bază a raportului financiar.
Întrucât bugetul include activităţile, proiectele şi serviciile planificate, estimarea resurselor sau
veniturilor disponibile şi necesarul de cheltuieli publice pentru finanţarea activităţilor planificate, prin
buget se cuantifică estimarea cheltuielilor propuse şi a veniturilor necesare pentru a le finanţa. Prin
urmare, bugetul reprezintă un instrument important de alocare a resurselor limitate, în vederea
satisfacerii necesităţilor care prezintă aceeaşi importanţă la nivelul comunităţii.
Din păcate, la ora actuală, bugetul comunităţii locale nu constituie un instrument care să dirijeze
organele alese în utilizarea resurselor financiare locale în scopul dezvoltării unităţii administrativ
teritoriale şi în special în interesul contribuabililor care şi-au dat votul la alegerile locale. Astfel, bugetul
folosit în prezent cuprinde capitole, subcapitole,articole şi alineate privind veniturile şi cheltuielile, însă
el nu răspunde la întrebarea pusă foarte des de către cetăţeni: „impozite şi taxe plătim, acestea se
utilizează dar condiţiile de trai rămân aceleaşi”?
Cauzele sunt multiple şi se referă la:

o supraveghere deficitară a modului de desfăşurare a activităţii financiare, întrucât lipsesc
practic toate procedurile managementului financiar;

o cunoaştere insuficientă de către consilierii şi primarii comunităţilor locale a domeniul
financiar-contabil, ceea ce conduce la aplicarea, în multe cazuri, a bunului plac, şi a abuzului reflectat
în final prin utilizarea neeficientă a fondurilor, ceea ce determină chiar stoparea sau încetinirea
dezvoltării comunei ;

o pregătire insuficientă a personalului care lucrează în domeniul financiar-contabil al
comunităţilor locale ;

o neimplicare a administraţiei centrale care nu manifestă interes deosebit pentru asigurarea
condiţiilor ca la fiecare nivel al administraţiei locale să se întărească disciplina şi ordinea în utilizarea
resurselor financiare, respectiv în responsabilizarea tuturor mânuitorilor de bani publici.
Având în vedere aceste realităţi rezultate în urma demersului ştiinţific iniţiat, am ajuns la
concluzia că, pentru a vorbi de un instrument operativ, real şi sănătos, aflat la dispoziţia
unităţilor administrativ-teritoriale care este bugetul, trebuie avute în vedere mai multe obiective,
cum sunt:

perfecţionarea bugetului de venituri şi cheltuieli care să reflecte în mod transparent eficienţa
fondurilor utilizate şi rezultatele obţinute;

trecerea la un buget întocmit şi executat pe articole şi alineate care trebuie să fundamenteze
bugetul comunei pe programe şi obiective;

identificarea la început a sectoarelor în care trebuie să se concentreze activitatea
consiliului local, a primarului precum şi a angajaţilor primăriei;

transformarea bugetului dintr-un instrument static într-unul dinamic care să constituie
strategia pentru exerciţiul financiar, atât cel prezent cât şi cel viitor, cu resurse financiare cât mai
reduse şi cu efecte funcţionale sporite.
Bugetul ca instrument operativ de dimensionare a resurselor şi de realizare a destinaţiei acestora
trebuie să primească caracterul de buget funcţional, ca noţiune şi să reprezinte planul financiar al
componentei de funcţionare, fiind asigurat în totalitate din veniturile proprii, să fie echilibrat
doar pe seama acestor venituri şi ordonat pe categorii de cheltuieli care să fie finanţate exclusiv
din aceste venituri.
Aşadar, propunerea noastră din acest demers ştiinţific iniţiat este de a externaliza
capitolul de cheltuieli „asigurări şi asistenţă socială” care cuprinde creşele, ajutorul social şi
cantinele de ajutor social. O posibilitate de a externaliza acest serviciu este în parteneriat public
privat cu o organizaţie nonprofit cu sprijinul şi binecuvântarea BOR – ca biserică naţională.
Pentru a răspunde la subiectul tratat în această parte a tezei, am considerat oportun să facem
referire şi la Biserica Ortodoxă Română ca partener al comunităţii în dezvoltarea economică locală.
Astfel, Biserica Ortodoxă Română este reprezentată de comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici,
monahi şi mireni, constituiţi canonic în parohii şi mânăstiri din eparhiile Patriarhiei Române
aflate în interiorul şi în afara graniţelor României, care mărturisesc pe Dumnezeu în Sfânta
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Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii, şi participă la
viaţa Bisericii prin aceleaşi Sfinte Taine, slujbe liturgice şi rânduieli canonice.
Biserica Ortodoxă Română (BOR) se administrează în mod autonom prin organisme proprii
reprezentative, constituite din clerici şi mireni, potrivit Sfintelor canoane, dispoziţiilor legale prevăzute
în Statut şi în Hotărârile Sinodale, precum şi altor dispoziţii ale autorităţii bisericeşti competente.
Biserica Ortodoxă Română stabileşte relaţii de dialog şi cooperare cu statul şi cu diferite instituţii pentru
împlinirea misiunii sale pastorale, spiritual-culturale, educaţionale şi social-filantropice.
Parohia ca şi unitate reprezentativă a Bisericii Ortodoxe Române în teritoriu în cadrul misiunii
sale pastorale asigură asistenţă religioasă, iniţiază activităţi social-filantropice, poate intra în parteneriat
cu comunitatea locală în vederea realizării împreună cu aceasta a unor activităţi ce constau în efectuarea
anchetelor sociale – obligaţie legislativă a unităţii administrative teritoriale – şi a programelor de
incluziune socială – obligaţie de asemenea legală a administraţiilor publice locale.
Considerăm oportun să amintim faptul că atât Guvernul României cât şi Biserica Ortodoxă
Română nu pot acţiona în mod singular ci într-o armonie creştină, şi din acest motiv conducerile celor
două instituţii, de comun acord au procedat la încheierea unui Protocol de cooperare în domeniul
incluziunii sociale, care printre alte clauze prevede următoarele:
 protocolul se încheie în scopul reglementării acţiunilor de cooperare în domeniul incluziunii
sociale între părţile semnatare.
 părţile convin să coopereze în vederea:
- întăririi mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România;
- promovării dialogului social pentru îmbunătăţirea cadrului normativ şi instituţional din
domeniul incluziunii sociale ;
- definirii priorităţilor cheie care vor sta la baza elaborării de programe şi proiecte comune în
domeniul incluziunii sociale, în vederea găsirii de răspunsuri la nevoile sociale ale persoanelor aflate în
dificultate;
- stabilirii premiselor de colaborare, de schimb de informaţii şi asistenţă.
Fiecare dintre părţi şi-au asumat obligaţii care prin unităţile lor operative (instituţii publice,
eparhii, parohii) să conducă la realizarea obiectivelor comune propuse. Opiniem că era absolut
necesară statuarea unei asemenea activităţi din partea celor două organe reprezentative, astfel
încât şi una şi alta să contribuie efectiv prin obligaţiile asumate la îmbunătăţirea activităţii social
filantropice pentru locuitorii unităţilor administrativ teritoriale care au nevoie de asemenea
servicii.
C. Managementul, finanţarea şi gestiunea persoanelor juridice fără scop patrimonial –
organizaţii nonprofit
În cercetarea efectuată cu privire la această parte a tezei am considerat că se impune prezentarea
teoretică a managementului organizaţiilor nonprofit, insistând dar nu accentuând asupra prezentării unor
probleme legate de capacitatea organizaţională, de practicile de muncă, de planificarea strategică în
cadrul acestor organizaţii. Funcţiile clasice ale managementului (cercetare-dezvoltare, producţie,
comercială, financiar-contabilă, de personal, de control intern) se regăsesc mai accentuat sau mai voalat
în cadrul acestor organizaţii.
Un loc aparte în managementul general îl ocupă managementul financiar şi care se referă
la deciziile financiare, la utilizarea resurselor financiare şi la „sănătatea financiară” a organizaţiei
nonprofit.
Managementul financiar are rolul de a face legătura, de a produce instrumentele de
comunicare formală financiar-contabilă şi de a pregăti deciziile, de a asigura comunicarea
specifică şi corelarea instituţională dintre managementul general, deciziile strategiei organizaţiei
nonprofit şi contabilitatea acesteia, a primăriei şi a celorlalte instituţii cu rol în finanţarea
asistenţei sociale. Managerul, pe baza informaţiilor financiar-contabile prelucrate corespunzător
nevoilor proprii, poate să evalueze şi să administreze eficient resursele de care dispune organizaţia
(resurse financiare, materiale şi umane) în vederea realizării obiectivelor şi strategiilor stabilite pentru
consolidarea şi dezvoltarea activităţii sale.
Precizăm faptul că managementul general modern presupune pentru manageri o dublă calificare:
pe de o parte, o pregătire de bază care poate aparţine unor domenii foarte diferite cu ar fi: inginerie,
economie, filozofie, medicină, ştiinţe sociale etc., iar pe de altă parte, una managerială obţinută în
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general prin cursuri postuniversitare şi experienţă. În aceste condiţii managerul financiar în calitate de
decident asupra politicii financiare a organizaţiei nonprofit – trebuie să fie capabil să stăpânească
problematica constituirii resurselor financiare ale organizaţiei, dar mai ales a utilizării lor în scopul
acestei organizaţii şi a atingerii obiectivelor propuse de către aceasta.
Considerăm astfel, că astăzi una dintre cele mai recente tendinţe în gândirea managerului
financiar este aceea de a privi organizaţia ca o cultură sau subcultură. Acest cadru de referinţă
operează o distincţie între aspectul material şi aspectul imaterial al culturii: aspectul material
include factorii fizici (clădiri, echipament şi tehnologie), în timp ce aspectul imaterial include
valorile, normele, simbolurile şi scopurile care definesc modul în care oamenii ar trebui să
trăiască şi să se comporte (corect şi greşit, important şi neimportant) şi identifică scopurile pe
care oamenii le consideră motivante pentru a muncii.
Din punct de vedere al managementului general modern, acesta are interferenţe şi poate fi
utilizat şi în managementul organizaţiilor nonprofit, dar apreciem faptul că, în timp ce
managementul general modern vizează în principal acţiunile cu caracter productiv, în care
obţinerea de plus valoare, de profit, este în anumite etape o prioritate majoră a managerilor,
managementul ONP-urilor vizează satisfacerea unor necesităţi cu caracter social - filantropic, în
acest fel poate fi socotită eficienţa activităţii acestora. Ca o modalitate nouă a exercitării
managementului modern am prezentat voluntariatul, acesta făcând parte din funcţiunea de „producţie” a
organizaţiilor nonprofit de care managerul financiar trebuie să ţină seama numai din punct de vedere al
îndeplinirii condiţiilor de securitatea muncii şi de realizare în condiţii de calitate a lucrărilor executate
de către voluntar.
Pornind de la esenţa asocierii în vederea realizării unor activităţi sociale şi cunoscând faptul că
la baza acesteia stă actul de voinţă al participanţilor, am considerat de actualitate tratarea voluntariatului
ca şi o acţiune colectivă, evidenţiind formele şi funcţiile acestuia în finalitatea vizată de iniţiatori.
Statuarea din punct de vedere juridic a voluntariatului îşi are începuturile în România în luna
aprilie 2001, când s-a legiferat (Legea nr. 195/2001 – legea voluntariatului) participarea cetăţenilor
români la acţiunile de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi drept privat, fără
scop patrimonial. Legea prevede ca activităţile voluntare să se desfăşoare în baza unui contract. Acest
contract este interzis să se încheie dacă el are ca scop evitarea încheierii unor contracte de muncă sau a
unor contracte de prestare de servicii. În sensul cadrului legal din România, voluntariatul este
activitatea de interes public pe care o desfăşoară persoana fizică în cadrul unor raporturi juridice
altele decât raporturile juridice de muncă sau prestarea unei activităţi remunerate. Legea
stabileşte domeniile în care pot fi prestate activităţi de voluntariat: asistenţă socială, medico-sanitar,
drepturile omului, social şi comunitar.
Pe lângă practicarea şi a voluntariatului în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, respectiv
a prevederilor statutare, organizaţiile nonprofit sunt obligate să identifice sursele posibile de
finanţare astfel încât să fie în măsură să le colecteze, să le gestioneze, să le utilizeze şi să raporteze
organelor în drept despre modul cum aceste resurse au contribuit la buna desfăşurare a activităţilor
iniţiate.
Pentru a întregi cercetarea, în privinţa finanţării organizaţilor nonprofit înainte de a ne
referi la România am considerat oportun să prezentăm finanţarea în Uniunea Europeană şi în
alte ţări ale Europei.
În Uniunea Europeana, finanţarea guvernamentală reprezintă o parte esenţială din venitul total
al organizaţiilor nonprofit. Formele de finanţare practicate în comunitatea europeană sunt finanţarea
directă şi finanţarea indirectă. Astfel:
• finanţarea directă, - finanţare ce constă în sprijinul financiar alocat din bugetul public către o
organizaţie neguvernamentală şi este înscrisă ca şi cheltuială bugetară în anul financiar dat. În general
fondurile prevăzute sunt redirecţionate prin diverse agenţii guvernamentale (ministere, fundaţii publice
sau fonduri) sau alte surse publice (ex. Loterii naţionale). În general, sprijinul guvernamental apare fie
sub forma unei finanţări pentru bunuri sau servicii care cad în sfera de competenţă a sectorului public,
fie ca sprijin programatic pentru activităţile organizaţiilor nonprofit. Relaţiile financiare cu sectorul
neguvernamental pot fi controlate direct de către guvern (Germania) sau de agenţiile sale (Agenţia
Suedeză Internaţională de Cooperare) sau prin instituţii specifice (Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile din Croaţia sau Fondul Civil Naţional din Ungaria).
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• finanţare indirectă (sprijin financiar) -aceasta nu include un transfer direct al banilor sau
proprietăţii, ci un beneficiu acordat organizaţiilor nonprofit care le permite să folosească bunurile
respective pentru a-şi îndeplini obiectivele statutare. Un astfel de sprijin nu apare în bugetul public ca o
cheltuială directă. Acest tip de sprijin conţine avantajele fiscale de care beneficiază organizaţiile
nonprofit (de exemplu impozitul pe venit care nu va fi colectat de la ONP, din cauza tratamentului fiscal
special, este considerat un sprijin indirect).
Opiniem că la ora actuală cea mai bună finanţare a organizaţiilor nonprofit este sprijinul
financiar, sau finanţarea indirectă, ceea ce presupune că atât Guvernul, cât şi organizaţiile
nonprofit intră într-o relaţie de parteneriat constructiv în îndeplinirea unor roluri politice şi
sociale importante.
Relaţia dintre Guvern şi organizaţiile nonprofit, identificată la nivel european, se bazează pe
următoarele mecanisme de finanţare:

Finanţarea bazată program,

Finanţarea bazată pe proiect,

Finanţarea bazată pe oportunităţi,

Finanţarea “QUANGO” (organizaţii nonprofit cvasi-autonome)
Apreciem că cele patru tipuri de finanţări pot fi agreate cel mai mult pornind de la
viziunea cea mai liberală (abordarea bazată pe program) şi ajungând la viziunea cea mai
restrictivă (abordarea “QUANGO”). Ele determină şi un grad diferit de sprijin financiar pe care
guvernele sunt dispuse să îl aloce sectorului nonprofit (co-finanţare sau finanţare 100%).
În unele tări europene se practică atât finanţarea guvernamentală directă, cât şi finanţarea
guvernamentală indirectă. Astfel, în cadrul finanţării guvernamentale directe principalele forme de
finanţare sunt: subvenţiile, granturile, achiziţiile publice, sprijinul normativ şi prin cupoane valorice.
În cadrul finanţării guvernamentale indirecte, care mai poartă denumirea de inovativ-alternativă,
formele de finanţare principale sunt: Fundaţia Fondului de Investiţii (FFI - Cehia), loteriile naţionale
(Croaţia, Muntenegru, Macedonia, Marea Britanie) şi fondul naţional civil (Ungaria). Aceste forme de
finanţare indirectă considerăm că fac parte din strategia guvernelor existente în aceste ţări, resursele
financiare asigurate au ca provenienţă fie activităţile de privatizare, impozitarea loteriilor şi a jocurilor
de noroc, fie impozitul pe venit realizat de persoanele fizice.
Apreciem că, utilizând aceste resurse în scopul finanţării organizaţiilor nonprofit, putem
spune că guvernele îşi externalizează o parte din activităţile ce trebuiesc organizate şi desfăşurate
de către instituţiile guvernamentale, încurajând organizaţiile nonprofit, ridicându-le şi
consolidându-le credibilitatea în faţa beneficiarilor de servicii.
Considerăm că aceste forme deşi par unanim a fi acceptate de către ţările din Europa, fie
că fac parte din Comunitate, sau nu, nu sunt clişee obligatorii şi nu au acelaşi mod de derulare,
fiecare guvern îşi poate revendica dreptul de a le iniţia, organiza şi desfăşura, păstrând
specificitatea naţională.
Referitor la finanţarea organizaţiilor nonprofit în România precizăm faptul că finanţarea
acestora înainte de 1989 era inexistentă. Instituţiile statului şi-au asumat rolul de a iniţia în cadrul
activităţilor lor acţiuni cu caracter social, acţiuni care se desfăşurau în exclusivitate pe un teritoriu
restrâns şi cu o finanţare majoritară din bugetul propriu al acestor instituţii. După anul 1989 în România
donatorii internaţionali publici şi privaţi au reprezentat principala sursă de finanţare a sectorului. În
urma unui studiu efectuat de către Forumul Donatorilor din România a rezultat faptul că în anul
2001 finanţarea internaţională era estimată la peste 90 % din totalul granturilor acordate
organizaţiilor nonprofit.
După anul 2001 şi până la ora actuală s-a înregistrat o scădere procentuală a finanţărilor
internaţionale cu toate că în sume absolute acestea sunt în evidentă creştere datorită iniţial
demersurilor făcute de România pentru aderarea la uniunea europeană, iar după anul 2007 a
demersurilor legate de integrarea ţării noastre în exigenţele impuse de către Uniune.
Reducerea fondurilor furnizate de donatorii internaţionali reprezintă o ameninţare
serioasă pentru sustenabilitatea organizaţiilor neguvernamentale din România şi pentru beneficiarii
serviciilor pe care aceste organizaţii le oferă, obligându-le pe acestea să identifice noi surse de finanţare
orientate în special spre fondurile care sunt puse la dispoziţie de către bugetul comunităţii europene.
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În ceea ce priveşte filantropia internă, aceasta este încă insuficient dezvoltată. Dacă în anii
2005-2006, suma direcţionată de către contribuabilii individuali, în baza prevederilor din Codul Fiscal
(2 % din impozitul pe venit) a fost 17.683.973 RON (aproape 5.3 milioane de euro), doar 8.6% dintre
contribuabili au folosit această prevedere legală, în anii 2009–2010 suma direcţionată de către
contribuabilii individuali a fost de 117.184.652 RON (o creştere faţă de 2008–2009 cu 1,06%),
organizaţiile nonprofit beneficiare au fost în număr de 23.432, iar numărul de persoane care au folosit
această prevedere a fost de 1.535.203 (cu 1,15 % mai multe persoane decât in anii 2008-2009).
Referitor la finanţarea organizaţiilor nonprofit în România, astăzi arătăm faptul că şi Guvernul
Român iniţiază acţiuni care să îi permită integrarea cât mai rapidă în exigenţele impuse de către
Uniunea Europeană dar şi de apropiere faţă de exigenţele acesteia din punct de vedere al protecţiei
sociale practicată de către ţările membre.
Formele de finanţare guvernamentală practicate în România în relaţia cu organizaţiile nonprofit
sunt asemănătoare cu cele practicate în Europa, identificând astfel o finanţare directă şi o finanţare
indirectă.
Din punct de vedere juridic, ca principale forme de finanţare directă de la bugetul public în
România identificăm: subvenţiile, subsidiile, granturile, achiziţia de servicii, sprijinul normativ,
finanţările nerambursabile, programe de interes naţional, etc.
Apreciem faptul că şi România se aliniază finanţării guvernamentale directe practicate în
Uniunea Europeană, ceea ce demonstrează faptul că îşi înţelege rolul şi misiunea în cadrul acestei
comunităţi, practicând o formă nemaiîntâlnită printre ţările membre şi anume forma subsidiilor.
Aceasta reprezintă o formă de finanţare directă din partea bugetului consolidat acordată direct
organizaţiilor nonprofit. Autorităţile centrale care acordă acest tip de finanţare în România sunt
Ministerul Muncii Familiei si Protecţiei Sociale (MMFPS), Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Handicap (ANPH), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Ministerul Apărării Naţionale (MapN),
Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
(ANPC). Practicarea acestei forme de suport financiar vine să rezolve anumite obiective (proiecte)
iniţiate de organizaţiile nonprofit care într-o proporţie mai ridicată sau mai scăzută interferează cu
obiectul de activitate al autorităţilor centrale menţionate anterior.
Din categoria finanţării guvernamentale indirecte – inovativ-alternativă, apreciem că este
demn să reamintim faptul ca din impozitul pe venit plătit de către realizatorii de venituri persoane
fizice un procent de 2 % este orientat înspre organizaţiile nonprofit la cererea expresă a salariatului şi
care reprezintă în acelaşi timp şi o măsură – facilitate cuprinsă în legea anuală privind bugetul de stat.
Propunem faptul că, potrivit modelelor europene, o modalitate de finanţare indirectă se
poate realiza şi din încasările efectuate de către Loteria Română, respectiv din practicarea
jocurilor de noroc sistem “bingo” în diferitele variante, din veniturile Imprimeriei Naţionale, etc..
O parte din acestea pot fi orientate către organizaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi cu
caracter social.
Apreciem de asemenea că nici România nu poate face excepţie în cadrul comunităţii
europene privind organizarea şi susţinerea cu resurse financiare publice a organizaţiilor
nonprofit, dar obligându-le în acelaşi timp şi pe acestea să identifice noi surse posibile de
finanţare, neimpunându-le restricţii de ordin fiscal decât numai de la un anumit nivel al
veniturilor realizate (peste echivalentul a minim 15.000 EUR). În acelaşi timp le impune ca o
parte din excedentul realizat la sfârşitul exerciţiului bugetar să-l orienteze înspre activitatea
investiţională pe domenii aducătoare de efecte financiare pozitive şi să raporteze periodic
activităţile desfăşurate, exprimate valoric, la organele de sinteză abilitate (MFP, Institutul
Naţional de Statistică etc.)
Deşi nu putem vorbi despre un sector nonprofit în România foarte dezvoltat considerăm
de bun augur să apreciem iniţiativa celor care printr-un act de voinţă înfiinţează asemenea
organizaţii asociative, preluând de la an la an o serie de sarcini pe care guvernul român prin
instituţiile sale nu le organizează şi le gestionează în mod corespunzător. Organizaţiile asociative,
prin activitatea lor, fiind capabile să pună la dispoziţia categoriilor sociale defavorizate serviciile
de care acestea au nevoie şi să manifeste o atenţie sporită asupra eficienţei resurselor publice
alocate.
Avem convingerea că organizaţiile nonprofit române, cu modele practicate în comunitatea
europeana şi de organizaţii similare din alte ţări, pot să contribuie în mod efectiv la suplinirea
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serviciilor pe care guvernul nu reuşeşte să le asigure, aducându-le mai aproape de necesităţile
curente ale românilor.
În ceea ce priveşte finanţarea Bisericii Ortodoxe Române, arătăm că alături de alte biserici şi alte
confesiuni, Biserica Ortodoxă Română, prin statutul şi prin modul ei de acţiune în rândul comunităţilor
locale, poate gestiona efectiv cazurile ce necesită asistenţă socială, fără restricţii discriminatorii
legate de apartenenţa la o anumită confesiune.
O serie de cazuri sociale dintr-o comunitate locală pot fi semnalate şi de multe ori gestionate de
enoriaşii ce servesc Biserica Ortodoxă Română. Apreciem necesară colaborarea administrativă şi
asocierea financiară a mai multor factori de interes local care mai uşor pot să facă faţă nevoilor
de funcţionare ale unităţii administrativ teritoriale în sensul asistenţei sociale.
Elaborarea unui buget de funcţionare corespunzător de către unitatea administrativ
teritorială poate permite o organizare, iniţiere şi gestionare a serviciilor locale prin prisma
principiului cost – eficacitate întocmit, urmărit, executat şi echilibrat printr-o organizaţie
nonprofit reprezentată de Biserica Ortodoxă Română prin parohiile sale.
Nu trebuie să neglijăm faptul că suntem o ţară preponderent ortodoxă, iar credinţa ne
învaţă „să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând sa mărturisim”, lucru ce ne îndeamnă spre
iniţierea de acţiuni cu caracter filantropic şi spre acceptarea condiţiei noastre de a dezvolta latura
umanitară.
Biserica Ortodoxă Română este reprezentată de comunitatea creştinilor ortodocşi constituiţi
canonic în parohii şi mănăstiri. Parohia reprezintă cea mai importantă formă de organizare, prin
activitatea desfăşurată de aceasta împreună cu preotul paroh (şi alţi clerici) se construieşte, se
administrează, se gestionează, funcţionează lăcaşul de cult şi se îndeplineşte misiunea pastorală,
spiritual-culturală, educaţională şi social–filantropică.
Referitor la finanţarea activităţii Bisericii Ortodoxe Române pornind de la nivelul parohiei
precizăm faptul că activităţile purtătoare de venituri care sunt centralizate, gestionate şi utilizate
pe toate treptele organizatorice şi îmbracă următoarele forme:

Finanţarea personalului clerical şi neclerical prin acordarea de sprijin lunar la salarizare într-un
cuantum de 65-80% din salariile de bază,

Finanţarea activităţii curente a parohiilor prin contribuţii la cerere, sprijin material, încredinţare
de serviciu social,

Finanţarea activităţii investiţionale a parohiilor, prin construirea şi reabilitarea lăcaşelor de cult

Finanţarea acţiunilor cu caracter social-filantropic prin servicii şi prestaţii sociale finanţate de la
fondul central misionar sau din fonduri ale Comunităţii Europene.

Finanţarea din contribuţiile enoriaşilor, comunităţilor locale, donatorilor, sponsorilor, a ctitorilor
şi binefăcătorilor,

Finanţarea din activităţile economice organizate şi din administrarea patrimoniului bisericesc.
Apreciem că este benefică orientarea Bisericii Ortodoxe Române înspre extinderea reţelei
social filantropice a activităţii la nivelul parohiilor, accederea la fondurile externe fiind o obligaţie
expresă a tuturor eparhiilor şi implicit a secţiilor de asistenţă socială din cadrul acestora.
Gestiunea organizaţiilor nonprofit am considerat-o ca fiind obligatoriu a o cuprinde în
domeniul studiat prin identificarea de noi mijloace şi tehnici de atragere a surselor financiare
către acestea. Astfel gestiunea organizaţiilor nonprofit a fost abordată din punct de vedere al
gestiunii concurenţiale, al gestiunii economice, al gestiunii financiare şi al gestiunii frauduloase, la
fiecare dintre acestea sesizând specificitatea şi punctând caracteristicile acestora.
Am definit noţiunile de gestiune şi de gestionare şi am considerat că în cazul organizaţiilor
nonprofit putem propune definirea noţiunii de gestionare ca reprezentând totalitatea mijloacelor
şi strategiilor economico-financiare de determinare ştiinţifică a acelor operaţiuni care au ca
rezultat gospodărirea, administrarea, valorificarea etc. a patrimoniului acestora încredinţat
managerului (preşedintelui), care trebuie să asigure o gospodărire raţională a tuturor resurselor
materiale şi băneşti colectate şi utilizate în mod eficace în cadrul unui interval de timp, de regulă
mandatului conferit de funcţia dobândită ca urmare a votului fondatorilor.
Patrimoniul organizaţiei nonprofit a fost definit din punct de vedere economic ca reprezentând
ansamblul bunurilor economice, exprimate sub formă bănească, ce aparţin unei persoane, unei
organizaţii sau unei naţiuni la un moment dat, iar din punct de vedere juridic, acesta se referă la
toate drepturile şi obligaţiile cu conţinut economic şi financiar ale unui subiect de drept. Referitor
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la organizaţiiile nonprofit, patrimoniul în sens juridic, respectiv situaţia acestuia este dată de bilanţul
contabil, evidenţa tehnico-operativă şi de contabilitate.
Consideraţiile de ordin teoretic prezentate, cu privire la tipurile de gestiune precum şi cele legate
de definirea noţiunii de gestionar, vizează aspectul funcţional al organizaţiei nonprofit, noţiunile fiind
opozabile fiecărui manager cu atribuţii în cadrul organizaţiilor şi care în funcţie de temeiurile legale
specifice care le reglementează domeniul de activitate al acestor organizaţii le considerăm ca fiind
comune şi posibile de urmat.
Bugetul, ca instrument operativ al gestiunii financiare a organizaţiei nonprofit, reprezintă
transpunerea în mărimi financiare a scopului şi obiectivelor unei organizaţii. Prin intermediul bugetului
o organizaţie nonprofit cuprinsă în aria de responsabilitate a unei autorităţi locale poate decide cum îşi
va aloca resursele în vederea atingerii obiectivelor. Bugetul, etapele constituirii sale, tehnicile de
analiză, de fundamentare şi de evaluare a acestuia constituie „axa” managementului dintr-o organizaţie
nonprofit.
Bugetul trebuie să reprezinte un plan pentru direcţionarea tuturor resurselor aflate la dispoziţia
organizaţiei nonprofit: timp, resurse umane, resurse fizice; resurse ce reprezintă doar un aspect al
bugetului, iar documentul de buget, exprimat în termeni financiari, face parte din planul anual integrat
al organizaţiei nonprofit, care este şi un plan managerial.
Principiile şi regulile bugetare care se au în vedere de către organizaţia nonprofit sunt aceleaşi cu
principiile şi regulile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare şi care se referă la bugetarea resurselor
publice. Sunt utilizate: principiul universalităţii, principiul realităţii, principiul echilibrului, principiul
anualităţii şi principiul publicităţii.
Elaborarea, aprobarea execuţia şi controlul execuţiei bugetului au fost prezentate în cadrul
acestei părţi, la fiecare identificându-se esenţialul şi relevând importanţa lor în cadrul asigurării unei
gestiuni corespunzătoare din punct de vedere financiar al organizaţiilor nonprofit.
Deşi, din punct de vedere al elaborării bugetului, considerăm că organizaţiile nonprofit nu
întâmpină greutăţi deosebite, greutăţile intervin mai ales în identificarea surselor de finanţare şi în
alegerea celor mai potrivite destinaţii de utilizare a acestora. Bugetele se elaborează echilibrat şi
fiecare categorie de cheltuială trebuie acoperit cu resursa financiară corespunzătoare.
Referitor la resursele financiare, acestea trebuie identificate, evaluate şi apoi, conform
principiului universalităţii, înscrise în cifre absolute în structura bugetului. În cazurile excepţionale
donaţiile şi sponsorizările pot fi înscrise având corespondent şi în partea de cheltuieli.
Pentru activităţile economice desfăşurate de către organizaţia nonprofit, în dimensionarea
resurselor se vor avea în vedere măsurile de prudenţialitate, evitând supraevaluarea lor.
Pentru activităţile cu destinaţie specială, resursele identificate vor avea la bază documentele
oficiale care oglindesc resursa financiară respectivă.
În ceea ce priveşte partea de cheltuieli, acestea vor fi identificate pe oportunităţi, evitându-se
atragerea organizaţiei nonprofit în situaţia de a nu-şi acoperi cheltuielile din resursele financiare
realizate.
Cu privire la execuţia bugetului, pentru partea de resurse, acestea trebuie încasate periodic, la
termenele scadente, iar în ceea ce privesc cheltuielile, acestea este obligatoriu să fie necesare, oportune,
legale, economice şi reale. Controlul execuţiei bugetului se va realiza prin organele de specialitate
interne ale organizaţiei (comisia de cenzori), iar în condiţiile în care activitatea economică a organizaţiei
nonprofit atinge limitele prevăzute de legislaţia fiscală, controlul asupra execuţiei va fi efectuat şi de
organele specializate ale ANAF.
Execuţia bugetului organizaţiei nonprofit este cu atât mai bună cu cât veniturile
(reprezentând limite minime de realizat) sunt executate integral sau într-un procent cât mai
apropiat de nivelul maxim al acestora, iar execuţia cheltuielilor (reprezentând limite maxime de
angajat şi lichidat) cu respectarea naturii şi destinaţiei lor, de asemenea cât mai apropiată de
nivelul maxim al acestora. Apreciem că printr-un management riguros, desfăşurat de către
managementul organizaţiei prin managerul financiar, aceste deziderate pot fi realizate,
organizaţia atingându-şi finalitatea vizată de către fondatori cu efectele scontate din partea
beneficiarilor.
D. Contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial şi studii de caz
Contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, am considerat să o tratăm în cuprinsul
tezei împreună cu studiile de caz practice, deoarece am apreciat că aceasta dă aplicabilitatea şi
actualitatea tezei şi că problemele teoretice pe care le-am cercetat şi le-am expus nu au o finalitate
corespunzătoare decât atunci când sunt însoţite de reflectarea lor în activitatea practică.
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Pornind de la multitudinea de definiţii atribuite ştiinţei contabilităţii, apreciem că definiţia
următoare cu privire la contabilitatea organizaţiilor nonprofit ar avea următorul enunţ: Contabilitatea
este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor,
datoriilor, capitalurilor proprii şi a rezultatelor, trebuind să asigure înregistrarea cronologică şi
sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară,
performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie atât pentru cerinţele interne ale acestora cât şi în
relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile
publice şi alţi utilizatori.
Informaţia contabilă, ca un produs al acestei contabilităţi, reprezintă expresia valorică a
fenomenelor şi proceselor economice pe care contabilitatea le surprinde ca desfăşurate în cadrul
organizaţiei nonprofit şi care îşi demonstrează utilitatea prin intermediul sistemului
informaţional contabil.
Din acest motiv spunem că scopul principal al informaţiei contabile este de a fi utilă în luarea
deciziilor, iar evaluarea trebuie să fie efectuată de aşa manieră, încât să ţină cont de valoarea de piaţă,
aducând costul istoric la prezent. Numai astfel, apreciem că, informaţia contabilă poate să contribuie
efectiv la luarea deciziilor privind viitorul unei organizaţii, când existentul deţinut de către aceasta este
„actualizat” la realitatea concretă existentă în piaţă. Prin urmare, managerul poate stabili strategia şi
demersul ulterior în activitatea organizaţiei.
Informaţia contabilă are la ora actuală un rol determinant în activitatea organizaţiilor nonprofit,
rol benefic, dar poate în acelaşi timp să constituie baza tehnicilor de manipulare utilizate de către
conducerea organizaţiei în condiţiile în care reaua credinţă este prezentă în activitatea acesteia.
Demn de semnalat este afirmaţia lui Johannes Honterus care arăta că „Nu tot ce e îngăduit, e
onest; multe îngăduie legile şi totuşi nu le poţi săvârşi fără să-ţi calci conştiinţa." Viaţa practică
demonstrează că informaţia contabilă pentru categoriile de utilizatori cărora li se adresează are relevanţă
doar atunci când buna credinţă este prezentă, iar în orice altă ipostază informaţia contabilă este
irelevantă.
Afirmăm că informaţia contabilă în raport cu exigenţele utilizatorilor, nu întotdeauna are
o relevanţă pe măsură, de multe ori aceasta se confruntă cu lipsa de credibilitate din partea
utilizatorilor tocmai datorită faptului că în funcţie de interesele managerului uneori principiile
contabilităţii şi punerea în corespondenţa reală, firească a conturilor este încălcată de către
managerul financiar.
Din acest motiv normalizatorii contabilităţii fac eforturi deosebite în susţinerea teoriei că
valoarea justă ar fi aceea care oferă o informaţie relevantă.
Informaţiile financiar contabile pe care organizaţiile nonprofit le raportează diferitelor
organisme abilitate nu în toate cazurile îndeplinesc caracteristicile calitative şi în special cele legate de
relevanţă (oportunitate) şi credibilitate (fidelitate, neutralitate şi integralitate). Apreciem că aceste
insuficienţe vor fi eliminate atunci când în cadrul organizaţiei vor lucra adevăraţii profesionişti
contabili, competitivi, neutri în raport cu toţi utilizatorii informaţiilor. Un prim pas în acest sens
ar fi trecerea angajaţilor contabili în directa subordonare a fondatorilor sau a Consiliului
Director, astfel încât informaţiile aduse de către contabilitate să nu mai fie influenţate de către
managerii executivi în funcţie de interesele acestora.
În ceea ce priveşte contabilitatea la organizaţiile nonprofit, aceasta poate fi organizată în partidă
simplă şi în partidă dublă. Contabilitatea în partidă simplă se organizează la nivelul unităţilor de cult
(parohii, mănăstiri şi protopopiate), asociaţiilor de proprietari şi a altor persoane juridice fără scop
patrimonial în a căror act normativ de înfiinţare există prevederi exprese. Contabilitatea în partidă
simplă, am considerat să o definim ca reprezentând ansamblul registrelor şi documentelor
contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu
cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative.
În ceea ce priveşte organizarea contabilităţii în partidă dublă de către organizaţiile nonprofit am
pornit de la conceptul potrivit căruia partida dublă concepe înregistrarea în două partizi, concomitent a
fiecărei operaţii economice, utilizând formula contabilă, în debitul unui cont şi în creditul altui cont.
Conform dispoziţiilor legale în vigoare contabilitatea în partidă dublă este obligatorie pentru asociaţii,
fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase
(episcopii, arhiepiscopii, patriarhie), precum şi pentru alte persoane juridice înfiinţate în baza unor legi
speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial.
Persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă
dublă sunt obligate să întocmească situaţii financiare anuale, respectiv să-şi organizeze contabilitatea
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financiară conform normelor unitare stabilite de către legislaţia în vigoare, iar după caz, în funcţie de
specific în mod corespunzător să-şi organizeze şi să conducă contabilitatea de gestiune.
Contabilitatea financiară cu privire la capitaluri, active (imobilizări, stocuri, trezorerie, creanţe)
datorii, venituri şi cheltuieli am considerat oportun să o tratăm în cuprinsul tezei, fiindcă temeiul legal
ce priveşte contabilitatea organizaţiilor nonprofit este armonizat cu directiva a IV – a Comunităţii
Europene şi cu planurile de conturi ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, dar şi din dorinţa
de a puncta specificitatea operaţiilor financiar contabile pe cele trei domenii statuate ale activităţii
acestor organizaţii (activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială şi activităţi
economice).
Referitor la situaţiile financiare pe care persoanele juridice fără scop patrimonial sunt obligate să
le întocmească şi să le depună organelor în drept, am sesizat faptul că acestea păstrează în mare
structura şi conţinutul situaţiilor financiare întocmite de către celelalte entităţi cu precizarea
specificului contului de profit şi pierdere care în cazul organizaţiilor nonprofit se intitulează
„contul de rezultate”, fiind împărţit în cele trei activităţi şi anume: activităţi fără scop
patrimonial, activităţi cu destinaţie specială şi activităţi economice, activităţi ce se pot susţine una
pe cealaltă în limita destinaţiei veniturilor şi ne referim aici mai ales la veniturile cu destinaţie specială,
care trebuie cheltuite sau virate potrivit sursei lor de finanţare – pe destinaţiile stabilite de legiuitor sau
contractual cu finanţatorul.
Din prezentarea contabilităţii în partidă simplă şi a contabilităţii în partidă dublă a organizaţiilor
nonprofit la finalizarea cercetării am identificat o serie de asemănări, dar şi deosebiri pe care le-am
prezentat în cuprinsul tezei şi care, concluzionăm că, dau consistenţă şi greutate informaţiei contabile
rezultate din utilizarea acestor două forme de contabilitate.
Aşa cum am afirmat anterior planul de conturi contabile al organizaţiilor nonprofit a fost
armonizat cu planurile de conturi contabile ale întreprinderilor şi ale instituţiilor publice, am considerat
oportun să facem o comparabilitate între acestea ajungând la concluzia că aşa cum există un cod fiscal,
un cod penal, civil, comercial, etc., putem să afirmăm că şi din punct de vedere al conturilor
contabile există un „cod al planurilor contabile” româneşti.
Din compararea celor trei planuri de conturi amintite anterior reies, ca şi trăsături
comune, următoarele:
 Toate cele trei planuri de conturi sunt armonizate cu Directivele a 4-a şi a 7-a privind reglementările
contabile a Comunităţii Economice Europene, şi putem astfel afirma că acestea pot fi opozabile
fiecărei ţări din grupul celor 28 de ţări membre, cercetătorii şi specialiştii români din domeniul
financiar contabil au obligativitatea cunoaşterii limbilor naţionale ale fiecărei ţări, putând oricând
să-şi desfăşoare activitatea în acest domeniu;
 Dezvoltarea cooperării organismelor Uniunii Economice Europene cu organizaţiile civile din
România după intrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a ţării noastre a impus şi trecerea la
unificarea limbajului contabil paralel cu cel fiscal;
 Conturile sintetice din planurile de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de
necesităţile impuse, de anumite reglementări punctuale specifice, sau potrivit necesităţilor proprii
ale fiecărei entităţi;
 Funcţiunile conturilor, aşa cum sunt stabilite de către teoria contabilităţii, indiferent de domeniul de
aplicare pot avea funcţiune contabilă de activ, de pasiv, sau sunt bifuncţionale;
 Toate conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi
cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura
datoriilor, capitalurilor şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare;
 Organizarea contabilităţii de gestiune, respectiv utilizarea conturilor din clasa 9 - intitulate conturi
de gestiune nu este obligatorie, fiecare unitate patrimonială, în funcţie de necesităţile proprii, de
informare, de organizare şi funcţionare a sistemului informaţional financiar contabil, de suporţii
purtători de informaţii prevăzuţi în temeiurile legale care reglementează cele 3 planuri de conturi,
precum şi strategia curentă sau de viitor reprezintă apanajul exclusiv al conducerilor unităţilor
patrimoniale în cauză;
 În condiţiile în care există un sistem informaţional fidel activităţii desfăşurate în unităţile
patrimoniale, dublat de o prelucrare informatizată a informaţiei, acestea au latitudinea să îşi dezvolte
în analitic conturile din clasa 6 „conturi de cheltuieli”, grupele corespunzătoare, astfel încât deficitul
de informaţii cu privire la costul efectiv al bunurilor, serviciilor şi lucrărilor executate, rezultat din
neorganizarea şi neconducerea contabilităţii interne de gestiune să fi completat şi suplinit de această
hotărâre;
 Conturile speciale, respectiv conturile în afara bilanţului, sunt conturi care se debitează şi se
creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii: la scadenţă
sau la data realizării acesteia;
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În funcţie de forma juridică a unităţii patrimoniale, acelaşi cont contabil poate să îmbrace informaţia
în funcţie de specificul ei (de exemplu contul 101 poate să ofere informaţii cum ar fi: capital, capital
social, patrimoniul regiei sau fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului român);
 Bugetul consolidat al statului pune la dispoziţia organizaţiilor nonprofit subvenţionarea unor
activităţi, aşa cum de altfel procedează şi cu societăţile comerciale la care statul este acţionar
majoritar sau integral, de exemplu contul 7414 intitulat „Venituri din subvenţii pentru plata
personalului” are aceeaşi simbolizare, demonstrând încă o dată că în cele 3 planuri de conturi
operaţiunile economice şi financiare similare indiferent de statutul juridic al unităţilor patrimoniale,
sunt simbolizate cu aceleaşi simboluri şi având aceeaşi funcţiune.
Consecinţa armonizării planurilor de conturi în legislaţia financiar contabilă românească, pe
lângă tratarea într-un aspect unitar al prezentării conţinutului situaţiilor financiare în funcţie de
specificul fiecărei activităţi, vine să scoată în evidenţă şi particularităţile fiecărui tip de activitate
contabilizată. Astfel, în cadrul contabilităţii financiare a organizaţiilor nonprofit, fiecare cont
contabil desfăşurat pe conturi sintetice şi analitice potrivit necesităţilor şi specificului activităţii, trebuie
organizat şi pe cele trei tipuri de activităţi pe care organizaţia le desfăşoară de-a lungul
exerciţiului financiar. Activităţile se presupun una pe cealaltă, fără să se excludă şi participă la scopul
comun al activităţii generale ale organizaţiei - şi anume: activitatea fără scop patrimonial, activitatea cu
destinaţie specială şi activitatea economică, aceste activităţi fiind proprii organizaţiilor nonprofit.
În ceea ce priveşte cealaltă componentă a contabilităţii în partidă dublă – contabilitatea de
gestiune – aceasta poate fi organizată de către organizaţia nonprofit în funcţie de necesităţile proprii de
informare, de organizare şi funcţionare a sistemului informaţional financiar contabil, de strategia
curentă sau de viitor a acestora. Considerentele de ordin teoretic legate de conceptul de cost, tipologia
acestuia, definiţiile date de-alungul cercetării ştiinţifice de cercetătorii domeniului contabilităţii şi a
costurilor le-am tratat în cuprinsul tezei din dorinţa expresă de a pregăti domeniul studiului practic cu
exigenţele pe care le presupune şi le implică determinarea costului unitar a unui produs, a unor produse
luate în studiu realizare de către o organizaţie nonprofit.
Calculaţia costurilor ca obiectiv principal al contabilităţii de gestiune, deşi unii o consideră
ca fiind un calcul al trecutului, alţii că este singura calculaţie exactă care asigură determinarea unui cost
efectiv real pe baza căruia se orientează activitatea viitoare a organizaţiei nonprofit, o apreciem ca
reprezentând baza, în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor din partea managerilor de a continua
producerea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii şi de a institui un buget financiar
pentru fiecare dintre acestea sau de a le abandona.
Pornindu-se tot de la utilitatea costurilor şi de la folosirea lor în procesul decizional a apărut şi
noţiunea de cost de oportunitate, reprezentat de lipsa de câştig rezultată din renunţarea pe care o
implică luarea unei decizii, aşa că suntem de părere că, din punct de vedere economic, costul de
oportunitate poate fi considerat ca fiind pierderea rezultată din faptul că nu a fost aleasă cea mai
bună soluţie, sau altfel spus „preţul informaţiei certe” considerându-se că dacă managerul ar fi
cunoscut consecinţele deciziei sale, ar fi luat cea mai bună decizie.
Calculaţia costurilor mai poate fi caracterizată şi ca un calcul curent, atunci când urmărirea şi
controlul costurilor se realizează în paralel cu desfăşurarea procesului de producţie şi nu după obţinerea
produsului fabricat, dar şi ca un calcul previzional datorită faptului că permite stabilirea cu anticipaţie a
anumitor nivele de costuri, pe baza unor calcule fundamentate ştiinţific.
Conducerea unei organizaţii nonprofit ce desfăşoară o activitate economică este imposibil
de realizat fără informaţiile furnizate de contabilitate şi în special de contabilitatea de gestiune,
care ajută managerii în cel puţin trei direcţii:
- În planificarea şi orientarea atenţiei asupra deviaţiei – abaterii - de la plan,
- În conducerea – dirijarea - operaţională zilnică,
- În alegerea celor mai bune soluţii ale problemelor operaţionale cu care se confruntă organizaţia.
Având în vedere exigenţele care le impune calculaţia costurilor şi contabilitatea de gestiune, ne
aliniem punctului de vedere al cercetătorilor şi subscriem definiţiei date de către aceştia contabilităţii
de gestiune ca fiind activitatea ce cuprinde ansamblul elementelor de identificare, măsurare,
stocare, analiză, prelucrare, interpretare şi comunicare a informaţiilor utilizate de management
pentru a previziona, planifica, evalua şi controla, în interiorul unui organism şi pentru a garanta
utilizarea corespunzătoare şi responsabilă a resurselor sale.
Apreciem că şi Biserica Ortodoxă Română, intră în categoria organizaţiilor nonprofit ce
iniţiază activităţi cu caracter economic şi considerăm oportun ca în cadrul contabilităţii eparhiei
este necesar să se organizeze şi să se conducă contabilitatea de gestiune pentru produsele,
lucrările şi prestările de servicii realizate în cadrul acestei activităţi. Procedând astfel, se obţin
informaţiile utile care să-i permită justificarea cheltuielilor sub toate aspectele acestora – inclusiv
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asupra expresiei valorice a consumurilor înglobate în activităţile economice cu specific de
producţie.
În studiile practice efectuate în susţinerea cercetării din domeniul ales, ne-am orientat asupra
prezentării contabilităţii financiare a unei persoane juridice fără scop patrimonial, – asociaţia
„Societatea de Imagistică Musculo Scheletală din România” şi determinarea costului producţiei
de lumânări la atelierul Eparhiei Timişoara.
Referitor la asociaţia „Societatea de Imagistică Musculo Scheletală din România”, am
prezentat succesiunea operaţiunilor legate de înregistrarea capitalului asociaţiei, contabilitatea
veniturilor, contabilitatea cheltuielilor, închiderea conturilor de rezultate, contabilitatea subvenţiilor
primite de la stat şi contabilitatea fondurilor nerambursabile, precum şi situaţiile financiare care se
depun organelor financiare în drept.
Referitor la contabilitatea veniturilor, în cercetarea efectuată, am propus înfiinţarea unor conturi
care reflectă fidel natura operaţiilor financiare înregistrate, furnizând astfel informaţiile oportune pentru
conducerea asociaţiei.
S-au înfiinţat astfel conturile sintetice de gradul II: 5082 „Depozite bancare pe termen
scurt” şi 5083 „Dobânzi aferente conturilor bancare pe termen scurt”, cărora li s-a precizat
funcţiunea, conturile contabile cu care intră în corespondenţă şi s-a demonstrat necesitatea şi
legalitatea acestor înregistrări.
Referitor la contabilitatea cheltuielilor, am propus de asemenea, înfiinţarea unor conturi care
reflectă fidel natura operaţiilor financiare înregistrate, facilitând astfel înţelegerea fenomenului financiar
petrecut.
Astfel, s-au înfiinţat conturile sintetice de gradul I - 429 „Premii în bani acordate
membrilor asociaţiei” şi 649 „Cheltuieli privind premiile în bani şi în natură acordate membrilor
asociaţiei”. Prin înfiinţarea acestora, am considerat că operaţiunea de acordare a premiilor în
bani, neprevăzută în planul de conturi al organizaţiilor nonprofit, este astfel reglementată.
Deşi asociaţia „Societatea de Imagistică Musculo Scheletală din România” la data efectuării
cercetării ştiinţifice nu avea o vechime de trei ani de funcţionare ca să poată fi agreată în cadrul
asociaţiilor româneşti de profil considerate de interes public şi să beneficieze de bani publici, am
considerat oportun să prezentăm contabilitatea în cazul în care asociaţia va desfăşura asemenea
operaţiuni. Considerentele care ne-au determinat să anticipăm aceste înregistrări, au fost determinate de
faptul că asociaţia a înregistrat rezultate financiare foarte bune în anii 2009 şi 2010 şi în primele 6 luni
ale anului 2011.
Referitor la contabilitatea fondurilor nerambursabile, am pornit de la considerentul că asociaţia
are în statutul său şi atribuţii legate de accesarea acestor fonduri şi că o prezentare a înregistrărilor
contabile în acest sens se impunea.
Din cercetarea pusă în practică, am extins funcţiunea contului 332 „Lucrări şi servicii în
curs de execuţie”, contul existent se utilizează numai pentru activităţile economice desfăşurate de
asociaţie, dar noi am considerat oportun să-l utilizăm şi pentru activitatea fără scop patrimonial a
acestei persoane juridice, operaţiunea concretizându-se într-un mijloc fix, un obiectiv fizic concret
etc..
În ceea ce priveşte determinarea costului producţiei de lumânări la atelierul Eparhiei
Timişoara din cadrul Mitropoliei Banatului, am considerat că lumânarea este o componentă esenţială a
serviciului religios având conotaţii spirituale, iar în cadrul Eparhiei, contabilitatea fiind condusă după
regulile şi normele imputabile organizaţiilor nonprofit.
Din cercetarea efectuată, am observat că activităţile economice desfăşurate la nivelul Eparhiei
Timişoara produc venituri substanţiale. Analizând structura acestor venituri economice, am identificat
4 activităţi cu caracter economic productiv iniţiate, a căror costuri nu sunt determinate conform
contabilităţii de gestiune, contabilitate care poate fi organizată de către Eparhie. Din acest motiv,
demersul ştiinţific s-a orientat spre a organiza contabilitatea de gestiune pentru atelierul de producere a
lumânărilor, aşa cum aceasta este prevăzută în temeiul legal al organizaţiilor nonprofit.
Pentru organizarea contabilităţii de gestiune s-au identificat: procesul tehnologic în cauză,
locurile generatoare de costuri, purtătorii de costuri, adoptându-se ca metodă de calculaţie o
metodă de tip absorbant, respectiv metoda pe comenzi.
Din analizarea procesului tehnologic de producere a lumânărilor a rezultat faptul că în cadrul
acestuia, lumânările se produc atât cu ajutorul unei instalaţii automatizate cât şi printr-un proces
manual. Din acest motiv şi locurile generatoare de costuri au vizat acest specific.
În privinţa locurilor generatoare de costuri, acestea au fost identificate într-un număr de 4,
fiecare loc ocazionând realizarea unui produs, furnizarea de materie primă obţinută din reciclarea
deşeurilor recuperabile sau administrarea întregii activităţi.
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Am identificat purtătorii de costuri ca fiind reprezentaţi de tipurile de lumânări produse în
atelier, precum şi materia primă care reintră în ciclul de producţie sub forma resturilor topite de
lumânări.
Am ales ca metodă de determinare a costurilor metoda pe comenzi din considerentul că nu
se obţin semifabricate, nu există producţie neterminată, iar etapele succesive pe care le parcurge
procesul tehnologic ne permit să utilizăm o metodă de calculaţie de tip absorbant. Alegerea acestei
metode a avut la bază şi faptul că produsele se lansează în fabricaţie sub forma comenzilor emise de
protopopiate şi tot în baza comenzilor făcându-se şi livrarea produselor finite către acestea.
Am considerat că o primă etapă în demersul ştiinţific iniţiat este elaborarea unei analize critice
a sistemului informaţional contabil al eparhiei şi implicit al atelierului, propunândui elemente de
îmbunătăţire şi identificând elemente ce trebuie implementate şi pe care le-am tratat în mod detaliat în
cuprinsul tezei.
Facem precizarea că la nivelul eparhiei nu se utilizează conturile din clasa 9 „Conturi de
gestiune” şi propunem utilizarea acestora în cadrul activităţilor cu caracter economic pe care
aceasta le organizează deoarece răspund mai bine necesităţii de informare a organelor de decizie cu
privire la desfăşurarea acestor activităţi dar şi a strategiilor de urmat în viitor.
O a doua etapă în demersul ştiinţific iniţiat este elaborarea împreună cu tehnologul atelierului a
costului unitar pe produs, utilizând consumurile specifice şi generând astfel costul prestabilit al
produselor studiate.
A treia etapă a fost legată de delimitarea şi colectarea costurilor directe aferente producţiei de
lumânări, etapă urmată de operaţiunile de repartizare a costurilor indirecte de producţie, a costurilor
activităţii auxiliare, a costurilor indirecte de administrare a atelierului, precum şi de repartizare a
cheltuielilor generale ale eparhiei.
Procedându-se conform etapelor de mai sus s-a determinat costul efectiv al comenzilor obţinute,
realizându-se totodată şi operaţiunile de decontare a producţiei înregistrate la costul prestabilit şi
implicit identificarea diferenţelor favorabile sau nefavorabile rezultate.
Din punct de vedere al contabilităţii s-au utilizat conturile de colectare şi de calculaţie prevăzute
de clasa a 9 - a, detaliate pe conturi sintetice de gradul 2 şi conturi analitice specifice metodei de
calculaţie aleasă.
Din dorinţa de a pune în operă cercetarea efectuată s-a încheiat „Convenţie Cesiune
Drepturi de Autor” cu conducerea Mitropoliei Banatului, stabilind astfel că rezultatele cercetării să fie
implementate în activitatea practică, având la bază şi programul informatic „Syncron” care este în curs
de implementare şi la Patriarhia Română şi la care ne-am adus contribuţia din punct de vedere atât
conceptual cât şi practic referitor la setarea şi configurarea acestuia pe specificul atelierului de lumânări,
demonstrând fezabilitatea prezentei teze de doctorat.
Astfel, în finalul acestei teze, am demonstrat că lucrarea elaborată are aplicabilitate
practică, este acceptată de către beneficiarul cercetării fiind de actualitate, efectele acesteia
urmând a fi evaluate de beneficiar.
Apreciem oportun să precizăm faptul că în mod similar se poate organiza contabilitatea de
gestiune şi pentru celelalte 3 activităţi economice organizate şi desfăşurate de către Eparhie
(activitatea atelierului de croitorie, activitatea de colportaj şi activitatea de tipografie).
Având convingerea fermă că activitatea de cercetare nu se va încheia odată cu finalizarea
prezentei lucrări, apreciem că organizaţiile nonprofit în actuala structură de organizare şi funcţionare
dar mai ales în organizarea activităţii financiar contabile, reprezintă un domeniu generos de cercetat în
viitor, acest fapt îl declarăm bazându-ne şi pe faptul că activitatea acestora este din zi în zi mai amplă şi
cu specificităţi mai ales în ceea ce priveşte identificarea de noi resurse financiare şi de utilizare
corespunzătoare a acestora. În continuarea acestui demers susţinem, potrivit credinţei, că
„Dumnezeu a făcut totul din partea Sa, mai urmează şi partea din partea noastră. Deciziile
acestea, sau fuga de ele, hotărăsc veşnicia noastră.”465
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Gînscă I. – Părintele Arsenie Boca - Mare îndrumător de suflete din sec. XX – Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2002, p.
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