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CUVÂNT ÎNAINTE
Partidele politice îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor legale,
contribuind la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. Acestea intră în
competiţie pentru dobândirea şi exercitarea puterii, propunând ideologii, programe şi
prezentând candidaţi în alegeri.
În competiţia politică, resursele financiare, aflate la dispoziţia actorilor politici, au
un rol foarte important. Libertatea şi echilibrul vieţii politice, exercitarea drepturilor
politice de către cetăţeni depind, într-o foarte mare măsură, de reglementarea
modurilor în care activităţile partidelor politice sunt finanţate şi în care acestea
utilizează fondurile de care dispun.
Cadrul normativ prin care se stabilesc mijloacele de finanţare ale partidelor şi
transparenţa acestora este alcătuit, în principal, din Legea nr. 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi din Hotărârea de
Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Prin adoptarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi
a campaniilor electorale, statul român a stabilit două modalităţi de finanţare, finanţarea
privată şi finanţarea publică, diferenţiate în funcţie de două perioade, cea a campaniilor
electorale şi cea din afara acestora. Totodată, legea stabileşte că acordarea subvenţiilor
de la bugetul de stat şi controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă.
Normele metodologice de aplicare a legii, adoptate de Guvernul României la
propunerea Autorităţii Electorale Permanente, detaliază dispoziţiile acesteia, stabilind
reguli precise privind contabilitatea curentă a partidelor politice, acordarea şi utilizarea
subvenţiilor de la bugetul de stat, modalităţile şi formatul specifice de înregistrare a
veniturilor şi cheltuielilor în campania electorală, atribuţiile mandatarului financiar,
procedura şi metodologia controlului, precum şi constatarea şi aplicarea sancţiunilor.
Având în vedere că, cele două acte normative sus amintite aduc mai multe
noutăţi faţă de vechea reglementare a finanţării partidelor politice şi a controlului
finanţării acestora, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat, în scopul informării
membrilor partidelor politice, a simpatizanţilor acestora, precum şi a tuturor
cetăţenilor interesaţi, prezentul ghid metodologic care reuneşte principalele
reglementări cu caracter financiar-contabil aplicabile în activitatea partidelor politice.
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
Dr. Octavian OPRIŞ
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I . Legea nr.334/2006
CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale
ART. 1 din Legea nr.334/2006
(1) Prezenta lege are drept scop asigurarea egalităţii de şanse în competiţia
politică şi a transparenţei în finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor
electorale.
(2) Finanţarea publică sau privată nu poate urmări limitarea independenţei
partidelor politice.
(3) Finanţarea activităţii partidelor politice se realizează numai în condiţiile legii.

Normă metodologică pentru art. 1
ART. 1
Prezentele Norme metodologice stabilesc modul de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.
ART. 2
(1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au
următoarea semnificaţie:
a) partid politic – asociaţie cu caracter politic, astfel cum este definită la art. 1 din
Legea partidelor politice nr. 14/2003;
b) campanie electorală – activitate politică desfăşurată de un partid pentru
promovarea programului său politic electoral, în perioada anume stabilită prin lege,
cu ocazia alegerilor generale sau parţiale pentru autorităţile publice locale,
Parlamentul României, Preşedintele României şi Parlamentul European precum şi
pentru referendum;
c) egalitate de şanse – aplicarea aceloraşi norme juridice în finanţarea activităţii
partidelor politice, în scopul prevenirii avantajării sau dezavantajării unui partid politic;
d) competiţie politică – activitatea politică legală a unui partid, desfăşurată în
opoziţie cu alte partide, în scopul îndeplinirii programului său politic şi/sau electoral;
e) finanţarea activităţii partidelor politice – obţinerea fondurilor băneşti de către
partide din sursele de finanţare prevăzute la art. 3 din Legea nr. 334/2006;
f) transparenţă în finanţare – aducerea la cunoştinţă publică prin publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a fondurilor băneşti şi materiale obţinute de
către partide din sursele legale şi a cheltuielilor efectuate;
g) valoarea justă a bunurilor – valoare de circulaţie pe piaţă a bunurilor la data
liberalităţii, stabilită în condiţiile legii;
h) liberalităţi – acte cu titlu gratuit efectuate potrivit dispoziţiilor Codului civil;
i) an fiscal – an bugetar astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
(2) Finanţarea activităţii partidelor politice se bazează pe respectarea principiilor
transparenţei şi egalităţii de şanse în competiţia politică dintre acestea.
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(3) Prin finanţarea activităţii partidelor politice nu se poate urmări limitarea
independenţei acestora sau obstrucţionarea campaniilor electorale.
(4) Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale se realizează
numai în condiţiile legii.
ART. 2 din Legea nr. 334/2006
Partidele politice pot deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile care
sunt necesare realizării activităţii specifice.

Normă metodologică pentru art. 2
ART. 3
(1) Partidele politice pot deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile pe care să le
folosească în realizarea activităţii lor specifice, inclusiv în campaniile electorale.
(2) Deţinerea, folosirea şi/sau înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile se fac
potrivit dispoziţiilor legale.
(3) Taxele şi impozitele datorate de partidele politice pentru bunurile mobile şi imobile
deţinute, sunt plătite în condiţiile legii.
(4) Partidele politice nu pot constitui garanţii reale sau desmembrăminte ale
dreptului de proprietate asupra imobilelor primite pentru sedii din domeniul public sau
privat al statului sau al autorităţilor publice locale.
ART. 3 din Legea nr. 334/2006
(1) Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt:
a) cotizaţii ale membrilor de partid;
b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
c) venituri provenite din activităţi proprii, conform art. 12;
d) subvenţii de la bugetul de stat.
(2) Partidele politice nu pot avea şi folosi alte surse de finanţare decât cele
prevăzute la alin. (1).
(3) Partidele politice au obligaţia de a-şi organiza contabilitate proprie,
conform reglementărilor contabile în vigoare.
(4) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice se efectuează prin
conturi bancare, în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit
legii.
(5) Veniturile realizate din activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite
de impozite şi taxe.

Normă metodologică pentru art. 3
ART. 4
(1) Transparenţa surselor de finanţare ale partidelor politice este asigurată în conformitate
cu art.3 din Legea nr. 334/2006.
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(2) Cu ocazia controalelor, partidele politice sunt obligate să prezinte toate documentele
referitoare la sursele lor de finanţare.
(3) Finanţarea activităţii unui partid politic se asigură numai din sursele prevăzute la art.
3 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.
(4) Primirea de donaţii şi legate cu sarcini care au drept scop limitarea independenţei
partidelor politice sau deturnarea acestora de la misiunea publică pe care o îndeplinesc,
este interzisă potrivit legii.
ART. 5
(1) Partidele politice sunt obligate să-şi organizeze contabilitate proprie la nivel central
şi al filialelor judeţene potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. În acest scop ele pot să-şi
creeze un compartiment propriu de specialitate ori să închirieze serviciile unei firme de
contabilitate.
(2) Organizarea şi conducerea contabilităţii partidelor politice se fac în conformitate cu
reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1829/2003. Conturile de venituri, cheltuieli şi
rezultate trebuie dezvoltate astfel încât să răspundă cerinţelor de evidenţă şi raportare
pentru fiecare activitate electorală sau curentă, precum şi pentru identificarea filialei,
organizaţiei sau a candidatului.
(3) Evidenţa veniturilor se ţine separat pe fiecare sursă de finanţare prevăzută de lege.
(4) Toate operaţiunile financiare de plăţi şi încasări ale partidelor politice se efectuează prin
conturi bancare, în lei şi valută, deschise la bănci cu sediul în România, şi în numerar,
potrivit legii.
(5) Plata cotizaţiei se efectuează pe bază de borderou sau chitanţă cu excepţia sumelor
care, într-o singură tranşă, reprezintă 3 salarii minime brute pe ţară sau mai mult, care
se face în condiţiile alin. (4).
(6) Partidele politice nu datorează impozite şi taxe pentru veniturile realizate din activităţile
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr.334/2006.
(7) Inventarierea patrimoniului se face în conformitate cu Normele privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1753/2004, cu modificările ulterioare.

8

CAPITOLUL 2
Finanţarea privată
SECŢIUNEA 1- Cotizaţii
ART. 4 din Legea nr. 334/2006
(1) Cuantumul cotizaţiilor, repartizarea şi utilizarea acestora se stabilesc prin
hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.
(2) Veniturile totale provenite din cotizaţii sunt neplafonate.
(3) Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate
depăşi 48 de salarii minime brute pe ţară. Salariul de bază minim brut pe ţară luat
ca referinţă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii până la data de 31
martie a anului următor, precum şi lista membrilor de partid care au plătit într-un
an cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară.
(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente:
numele şi prenumele membrului de partid, cetăţenia, codul numeric personal,
valoarea şi data la care a fost plătită cotizaţia.

Normă metodologică pentru art. 4
ART. 13
(1) Veniturile totale obţinute de un partid din cotizaţii, sunt neplafonate.
(2) Cotizaţia plătită de un membru de partid într-un an, nu poate depăşi plafonul prevăzut
la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 334/2006.
(3) Suma maximă obţinută de un partid din cotizaţii într-un an este dată de rezultatul
înmulţirii numărului membrilor de partid cu plafonul prevăzut la alin. (2).
(4) Încasarea cotizaţiei se face la nivelul organizaţiei pe formular cod FC2.
(5) Cotizaţia încasată se trece în fişa personală pentru evidenţa cotizaţiilor, formular cod
FC1, care se ţine la nivelul organizaţiei. La sfârşitul anului se totalizează cotizaţiile plătite
în timpul anului pentru fiecare membru al partidului, iar dacă în cazul unor membri totalul
cotizaţiei depăşeşte cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, se
completează formularul cod FC3 - lista membrilor de partid care au plătit în anul respectiv
cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară.
Acest formular se înaintează de la nivel de organizaţie/filială la nivelul central al partidului.
(6) Partidele politice trebuie să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, până
la data de 31 martie a anului următor, cuantumul total al veniturilor obţinute din cotizaţii,
precum şi lista cu membrii de partid care au plătit într-un an cotizaţii a căror valoare
însumată depăşeşte cuantumul prevăzut la alin.(5), lista ce se obţine din centralizarea
la nivel de partid a formularelor cod FC3.
(7) Lista prevăzută la alin. (6) trebuie să cuprindă elementele menţionate la art.4 alin.(5)
din Legea nr. 334/2006.
(8) Situaţiile centralizatoare cod FC5, FC6, pot fi utilizate pentru nevoi de evidenţă proprie.
(9) Situaţia semestrială - Venituri din cotizaţii, formular cod FC7, este o situaţie ce va fi
înaintată Autorităţii Electorale Permanente semestrial, în cel mult 30 de zile de la
începutul semestrului următor.
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SECŢIUNEA a 2-a
Donaţii
ART. 5 din Legea nr. 334/2006
(1) Donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025%
din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(2) În anul fiscal în care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru
Parlamentul European sau alegerea Preşedintelui României, plafonul va fi de
0,050% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(3) Donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de
salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a
anului respectiv.
(4) Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500
de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie
a anului respectiv.
(5) Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct
sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu
poate depăşi limitele prevăzute la alin. (3) şi (4).
(6) Valoarea justă a bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi
a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donaţiilor, în
limitele prevăzute la alin. (1) - (4).
(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii
exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau
la bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de
recuperat sume mai mari decât datoria proprie.
(8) La efectuarea donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei
juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind
respectarea condiţiei prevăzute la alin. (7).
(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către
partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea
de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic ori
politic sau cu încălcarea dispoziţiilor alin. (8).

Normă metodologică pentru art. 5
ART. 6
(1) Liberalităţile primite de un partid politic constau în donaţii şi/sau legate potrivit
dispoziţiilor Codului civil. Donaţiile cuprind şi darurile de mână a căror valoare depăşeşte
3 salarii de bază minime brute pe ţară.
(2) Într-un an fiscal, liberalităţile primite de un partid politic nu pot depăşi cuantumurile
prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5) din Legea nr. 334/2006.
(3) Dacă în timpul anului fiscal au loc rectificări ale bugetului de stat, plafoanele
prevăzute la alin. (2) rămân neschimbate.
(4) Donaţiile primite de la persoane fizice se înscriu separat pe donatori, în Fişa donaţie
pentru persoane fizice, formular cod FD1a, concomitent înregistrându-se şi în Fişa anuală
de evidenţă a donatorului persoană fizică, formular cod FD2a.
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(5) La sfârşitul anului se totalizează valorile donaţiilor făcute de fiecare donator şi înregistrate
în formularul cod FD2a, verificându-se respectarea cuantumului prevăzut de art. 5 alin. (3) din
Legea nr. 334/2006, diferenţa în plus urmând a se face venit la bugetul de stat.
(6) Donaţiile primite de la persoane juridice se înscriu în Fişa donaţie pentru persoane
juridice, formular cod FD1b, concomitent înregistrându-se şi în Fişa anuală de evidenţă
a donatorului persoana juridică, formular cod FD2b.
(7) La sfârşitul anului,se totalizează valorile donaţiilor făcute de fiecare donator
persoană juridică şi înregistrările în formularul cod FD2b, verificându-se respectarea
cuantumului prevăzut de art.5 alin.(4) din legea nr.334/2006, diferenţa în plus urmând a
se face venit la bugetul de stat.
ART. 7
(1) Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect
de o altă persoană ori un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limita
plafoanelor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 334/2006.
(2) Controlul direct al unei persoane juridice de către o persoană ori grup de persoane
fizice sau juridice, se realizează în situaţia în care acea persoană ori grup de persoane
deţine peste 25 % inclusiv, din valoarea acţiunilor acesteia, iar controlul indirect se
realizează în situaţia în care procentul este sub 25 %, dar nu mai mic de 5 %.
(3) Valoarea donaţiilor include valoarea justă a bunurilor mobile şi imobile donate
partidului precum şi a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit, în limitele prevăzute la
art. 5 alin. (1)-(4) din Legea nr. 334/2006.
(4) Persoanele juridice care fac donaţii în condiţiile art. 5 alin. (7) din Legea nr. 334/2006
sunt obligate să prezinte declaraţia prevăzută la art.5 alin.(8) din Legea 334/2006.
(5) La data efectuării donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice
donatoare prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere privind respectarea
condiţiei prevăzute la alin. (4) şi documente din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la alin. (1) şi (2).
(6) Se interzice partidelor politice să accepte sub orice formă, direct sau indirect, donaţii de
bunuri materiale, sume de bani, ori prestarea de servicii gratuite, făcute cu scopul evident de
a obţine un avantaj economic ori politic de către donator sau cu încălcarea dispoziţiilor alin.
(1), (2) şi (4).
ART. 6 din Legea nr.334/2006
Reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor
oferite partidelor politice şi candidaţilor independenţi se vor considera donaţii şi
se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului
independent, conform normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.

Normă metodologică pentru art. 6
ART. 8
(1) Reducerile de preţ care depăşesc 20 % din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite
partidelor politice şi candidaţilor independenţi se consideră donaţii şi se înregistrează
distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent conform
reglementărilor contabile aplicabile emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
11

ART. 7 din Legea nr.334/2006
(1) La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii
donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia.
(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidenţială, în
situaţia în care donaţia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază
minime brute pe ţară.
(3) Suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate
depăşi echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul
respectiv.

Normă metodologică pentru art. 7
ART. 8
(2) La primirea liberalităţilor sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii
donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acestora.
(3) La solicitarea scrisă a donatorului ori a executorului testamentar în cazul legatelor,
identitatea persoanelor care fac liberalităţi rămâne confidenţială, în situaţia în care
acestea se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
(4) Suma totală primită de un partid politic ca donaţii sau legate confidenţiale nu poate
fi mai mare decât cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 334/2006
ART. 8 din Legea nr.334/2006
(1) Toate donaţiile vor fi evidenţiate în mod corespunzător în documentele
contabile, cu menţionarea datei la care au fost făcute şi a altor informaţii care să
permită identificarea surselor de finanţare.
(2) Donaţiile de bunuri şi servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în
contabilitate la valoarea justă şi stabilită în condiţiile legii.
(3) Nu sunt considerate donaţii activităţile prestate pe bază de voluntariat în
condiţiile legii.

Normă metodologică pentru art. 8
ART. 9
(1) Liberalităţile se evidenţiază în mod corespunzător în documentele contabile, distinct
pe donaţii şi legate, cu precizarea datei la care au fost făcute şi a altor informaţii care să
permită identificarea surselor de finanţare.
(2) Alte informaţii care permit identificarea surselor de finanţare din liberalităţi se referă
la Codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, contul şi banca prin care s-au făcut
plăţile, adresa testatorului şi a executorului testamentar ori a bunului imobil în cazul
donaţiilor şi legatelor de imobile, precum şi orice alte informaţii.
(3) Donaţiile de bunuri şi servicii prestate cu titlu gratuit se înregistrează în contabilitate
la valoarea justă a acestora stabilită în condiţiile legii.
(4) Nu sunt considerate donaţii şi nu se înregistrează în contabilitate activităţile prestate
pe bază de voluntariat în condiţiile legii.
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(5) Activităţile în care partidele politice pot folosi voluntariatul sunt cele prevăzute la art.
2 lit. b) din Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată.
***Art. 2 din Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată
„ În sensul prezentei legi:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de
orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială;
b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt:
asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural,
artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de
protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea;
c) organizaţia gazdă este persoană juridică de drept public sau persoana juridică de
drept privat, fără scop patrimonial, care administrează activitatea de voluntariat. În
raport cu natura activităţii desfăşurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le
implică, impactul produs, respectiv răspunderea pe care o implică, între părţi se poate
încheia un contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană
fizică, denumită voluntar, şi o persoană juridică, denumită organizaţie gazdă, în temeiul
căreia prima persoană se obligă faţă de a doua să presteze o activitate de interes
public fără a obţine o contraprestaţie materială;
e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizică sau juridică în folosul căreia se
desfăşoară activitatea de voluntariat. Organizaţia gazdă poate fi identică sau diferită de
beneficiarul voluntariatului.”

ART. 9 din Legea nr.334/2006
(1) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut într-un an
fiscal donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute
pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale primite până la data de 31
martie a anului următor.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină următoarele elemente:
a) pentru persoanele fizice: numele şi prenumele membrului de partid,
codul numeric personal, cetăţenia, valoarea, felul donaţiei şi data la care
a fost efectuată;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, codul
unic de înregistrare, valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost
efectuată donaţia.

Normă metodologică pentru art. 9
ART. 10
(1) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
până la data de 31 martie a anului următor, lista persoanelor fizice şi juridice care
într-un an fiscal au făcut liberalităţi a căror valoare singulară sau cumulată depăşeşte 10
salarii de bază minime brute pe ţară, precum şi suma totală a liberalităţilor confidenţiale.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă datele menţionate la art. 9 alin. (2) din
Legea nr. 334/2006.
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(3) Evidenţa donaţiilor la nivelul filialelor se ţine pe formulare cod FD3a şi FD3b;
acestea se centralizează la nivelul partidelor în formulare FD4a şi FD4b. care conţin
datele necesare publicării donaţiilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Evidenţa donaţiilor confidenţiale la nivelul partidului se ţine cu ajutorul centralizatorului cod
FD5, în care se centralizează datele pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea
I, conform alin. (1).
(5) La sfârşitul anului donaţiile primite se centralizează pe formularul cod FD6 care va fi
înaintat Autorităţii Electorale Permanente până la data de 31 martie a anului următor.
ART. 10 din Legea nr.334/2006
(1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând
instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor comerciale
sau societăţilor bancare la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi
administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei
electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale.
(2) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu
gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o
companie naţională, societate comercială sau societate bancară cu capital
integral ori majoritar de stat.
(3) Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui
cult religios, indiferent de natura acestora.
4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) se confiscă şi se
fac venit la bugetul de stat.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică în mod corespunzător alianţelor
politice, alianţelor electorale, precum şi candidaţilor independenţi.

Normă metodologică pentru art. 10
ART. 11
(1) Folosirea de către partidele politice a resurselor financiare, umane şi tehnice
aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor
comerciale sau societăţilor bancare la care statul sau unităţile administrativ teritoriale
sunt acţionari majoritari, în activitatea proprie sau în campania electorală, în alte condiţii
decât cele stabilite de legile electorale, este interzisă potrivit art.10 alin.(1) din Legea
nr.334/2006.
(2) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o
autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională,
societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat.
(3) Acceptarea de către partide a donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult
religios, indiferent de natura acestora, este interzisă potrivit art.10 alin.(3) din Legea
nr.334/2006.
4) Sumelor primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) li se aplică dispoziţiile art. 10
alin. (4) din Legea nr. 334/2006.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi alianţelor politice, alianţelor
electorale, precum şi candidaţilor independenţi.
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ART. 11 din Legea nr.334/2006
(1) Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate,
precum şi din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) donaţiile constând în bunuri materiale
necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite
de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de
la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică. Pot fi
primite şi materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei
electorale pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European.
(3) Donaţiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, până la data de 31 martie a anului următor.
(4) Donaţiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu
excepţia mijloacelor de transport.
(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă şi se fac
venit la bugetul de stat.

Normă metodologică pentru art. 11
ART. 12
(1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi nu
pot accepta donaţii din partea altor state, organizaţii, persoane fizice sau juridice din
străinătate, conform art.11 alin.(1) din Legea nr.334/2006.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) donaţiile constând în bunuri necesare
activităţii politice primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul respectiv
este afiliat sau de la partide sau formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică,
care nu sunt materiale de propagandă electorală.
(3) Donaţiile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie în cantităţi rezonabile, necesare
activităţii partidelor politice pentru cel mult 365 de zile într-un an fiscal.
(4) Pot fi primite şi materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei
electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.
(5) Donaţiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
până la data de 31 martie a anului următor.
(6) Donaţiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu excepţia
mijloacelor de transport.
(7) Sumele primite cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) se supun prevederilor art. 11 alin.(5) din
Legea nr. 334/2006.
(8) Dacă sumele prevăzute la alin. (7) au fost cheltuite, în tot sau în parte, contravaloarea lor
se reţine din alte venituri, cu excepţia alocaţiilor primite de la bugetul de stat.
(9) Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente prin care se constată nerespectarea
reglementărilor prevăzute la alin. (1) şi se dispune confiscarea sumelor, precum şi
decizia de aplicare a contravenţiei, pot fi atacate la instanţa competentă potrivit legii.
Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
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SECŢIUNEA a 3-a
Alte surse de venituri
ART. 12 din Legea nr.334/2006
(1) Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor comerciale.
Fac excepţie următoarele activităţi din care partidele politice pot obţine venituri:
a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de
propagandă şi cultură politică proprii;
b) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică
sau socială;
c) acţiunile culturale, sportive şi distractive;
d) serviciile interne;
e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau
acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;
f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel
puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor
politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în
situaţia bunurilor imobiliare moştenite;
g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă
acte de comerţ.
(2) Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare.
(3) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse, până la
data de 31 martie a anului următor.

Normă metodologică pentru art. 12
ART. 14
(1) Potrivit art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 partidele politice nu pot desfăşura activităţi
comerciale astfel cum sunt definite la art. 3 din Codul comercial.
****Art.3 din Codul Comercial:
„Legea consideră ca fapte de comerţ:
1. Cumpărăturile de producte sau mărfuri spre a se revinde, fie în natură, fie după ce se vor
fi lucrat sau pus în lucru, ori numai spre a se închiria;asemenea şi cumpărarea spre a se
revinde, de obligaţiuni ale Statului sau alte titluri de credit circulând în comerţ;
2. Vânzările de produse, vânzările şi închirierile de mărfuri, în natura sau lucrate, şi vânzările
de obligaţiuni ale Statului sau de alte titluri de credit circulând în comerţ, când vor fi fost
cumpărate cu scop de revânzare sau închiriere;
3. Contractele de report asupra obligaţiunilor de Stat sau a altor titluri de credit circulând în comerţ;
4. Cumpărările şi vânzările de părţi sau de acţiuni ale societăţilor comerciale;
5. Orice întreprinderi de furnituri;
6. Întreprinderile de spectacole publice;
7. Întreprinderile de comisioane, agenţii şi oficiuri de afaceri;
8. Întreprinderile de construcţii;
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9. Întreprinderile de fabrici, de manufactură şi imprimerie;
10. Întreprinderile de editură, librărie şi obiecte de artă, când altul decât autorul
sau artistul vinde;
11. Operaţiunile de bancă şi schimb;
12. Operaţiunile de mijlocire (samsarie) în afaceri comerciale;
13. Întreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri pe apă sau pe uscat;
14. Cambiile şi ordinele în producte sau mărfuri;
15. Constructiunea, cumpărarea, vânzarea şi revinzarea de tot felul de vase
pentru navigarea interioară şi exterioară şi tot ce priveşte la echiparea, armarea şi
aprovizionarea unui vas.
16. Expediţiunile maritime, închirierile de vase, împrumuturile maritime şi toate
contractele privitoare la comerţul de mare şi la navigaţiune;
17. Asigurările terestre, chiar mutuale, în contra daunelor şi asupra vieţii;
18. Asigurările, chiar mutuale, contra riscurilor navigaţiunei;
19. Depozitele pentru cauza de comerţ;
20. Depozitele în docuri şi antrepozite, precum şi toate operaţiunile asupra
recipiselor de depozit (warante) şi asupra scrisurilor de gaj, liberate de ele.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la art. 12 alin.
(1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, din care partidele politice pot obţine venituri
în condiţiile legii.
(3) Activităţile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 334/2006,
sunt permise numai dacă bunurile imobile sunt proprietatea partidului.
(4) Activitatea prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 334/2006 nu se
poate efectua mai înainte de împlinirea a cel puţin 10 ani de la înregistrarea în
contabilitate a imobilelor.
(5) Se exceptează de la dispoziţiile alin. (4) partidele politice care se află în
situaţia prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 334/2006.
(6) Partidele politice publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
cuantumul total al veniturilor obţinute din sursele prevăzute la alin. (2), până
la data de 31 martie a anului următor.
(7) La sfârşitul anului, partidele politice întocmesc - Situaţia anuală privind alte surse de
venituri pe formular cod FAV1. Situaţia centralizatoare se întocmeşte pe baza datelor
conţinute în formularele cod FAV2, FAV3, FAV4, FAV5, FAV6, FAV7, FAV8, întocmite de
filialele partidelor, care au obligaţia să le transmită şi Autorităţii Electorale Permanente
până la data de 31 martie a anului următor.
ART. 13 din Legea nr.334/2006
(1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune
nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de
asociere nu poate depăşi într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de
bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formaţiuni
nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul
a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
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(3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) se
confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1),
până la data de 31 martie a anului următor.

Normă metodologică pentru art. 13
ART. 15
(1) În situaţia asocierii unui partid politic cu o formaţiune nepolitică, aportul total financiar al
acesteia la forma respectivă de asociere nu poate depăşi, într-un an fiscal, valoarea
prevăzută la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.
(2) Dacă un partid politic se asociază cu mai multe formaţiuni nepolitice, aportul financiar total
al acestora într-un an fiscal, nu poate fi mai mare decât cuantumul prevăzut la art. 13 alin. (2)
din Legea nr. 334/2006.
(3) Aportul financiar total avut în vedere la calculul cuantumurilor prevăzute la alin. (1) şi
(2) include contribuţia în bani, bunuri şi/sau servicii.
(4) Dacă în cursul anului fiscal au loc rectificări ale bugetului de stat, valoarea pentru
care se calculează cuantumurile prevăzute la alin. (1) şi (2) rămâne neschimbată.
(5) Sumelor primite cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) li se aplică prevederile art. 13
alin. (3) din Legea nr. 334/2006.
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CAPITOLUL 3
Finanţarea publică
Subvenţii de la bugetul de stat
ART. 14 din Legea nr.334/2006
(1) Partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat, în
condiţiile legii.
(2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din
veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează
femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va
fi majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii
femei.
(3) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în funcţie de următoarele criterii:
a) numărul de voturi primite în alegerile parlamentare;
b) numărul de voturi primite în alegerile locale.
(4) În cazul alianţelor politice sau electorale, subvenţia se va împărţi, potrivit
înţelegerii, între membrii alianţei sau, în lipsa unei înţelegeri, după numărul de
mandate obţinute.

Normă metodologică pentru art. 14
ART. 16
(1) Partidele politice primesc anual, subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiile art.18
alin.(1) din Legea 334/2006.
(2) Subvenţia de la bugetul de stat alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare
decât procentul prevăzut la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 334/2006.
(3) Partidele politice care promovează femei pe listele electorale pe locuri eligibile,
primesc subvenţia de la bugetul de stat majorată proporţional cu numărul mandatelor
obţinute în alegeri de candidaţii femei.
(4) Dacă în cursul anului se produc rectificări bugetare, procentul prevăzut la alin. (2)
rămâne neschimbat.
(5) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în funcţie de criteriile prevăzute la art. 14
alin. (3) din Legea nr. 334/2006.
(6) Alianţele politice sau electorale împart subvenţia între membrii lor, potrivit dispoziţiilor
art. 14 alin. (4) din Legea nr. 334/2006.
ART. 15 din Legea nr.334/2006
75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor
politice, proporţional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare,
respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor şi Senat,
dacă au realizat pragul electoral.
ART. 16 din Legea nr.334/2006
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25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor
politice, proporţional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile
locale pentru alegerea consilierilor judeţeni şi consilierilor din cadrul municipiului
Bucureşti, dacă au obţinut cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de
consilier din cadrul municipiului Bucureşti.

Normă metodologică pentru art. 15 şi 16
ART. 17
(1) Începând cu anul 2008 partidele politice primesc subvenţia de la bugetul de stat, prin
bugetul Autorităţii Electorale Permanente şi au obligaţia să înregistreze distinct în
evidenţa contabilă proprie, subvenţia primită.
2) Subvenţia anuală acordată partidelor politice se împarte în proporţiile stabilite la art.
15 şi 16 din Legea nr. 334/2006.
ART. 18
Subvenţiile de la buget se alocă fiecărui partid politic pe baza următorului algoritm:
Autoritatea Electorală Permanentă distribuie această sumă cu încadrarea în
prevederile trimestrale, aprobate potrivit Legii Finanţelor Publice nr. 500/2002.
Sa  trimestrializare  St1,.. St4
unde: Sa - subvenţie anuală;
Stx - subvenţie pentru trimestrul x;
- Calcul subvenţie lunară:
S1 = Stx / 3
1. Calculul subvenţiei conform rezultatelor din alegerile parlamentare
- Subvenţia ce se repartizează formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice cu reprezentare
parlamentară:
Sp = Sl x 75/100
1.1. Calculul subvenţiei proporţional cu numărul de parlamentari femei
a) Coeficient majorare proporţională a subvenţiei în favoarea formaţiunilor/alianţelor/
partidelor politice ce au parlamentari femei:
k = Pf / Pt
unde: Pf – total femei parlamentar;
Pt – total parlamentari.
b) Determinarea valorii pentru majorarea subvenţiei formaţiunilor/alianţelor/
partidelor politice ce au parlamentari femei:
Mspf = Spxk
c) Coeficienţii de repartizare a majorării proporţionale cu numărul de parlamentari
femei pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic:
zp1 = Pf(p1) / Pf
....
zpn = Pf (pn) / Pf
unde: Pf(x) = total parlamentari femei pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, … pn
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d) Calculul valorii pentru majorarea proporţională cu numărul de parlamentari femei
la nivel de formaţiune/alianţă/partid politic:
Mspf (p1) = Mspfxzp1
…
Mspf (pn) = Mspfxzpn
1.2. Calculul subvenţiei proporţional cu media numărului de voturi valabil exprimate
a) Valoarea subvenţiei de repartizat conform numărului de voturi valabil exprimate în
alegerile parlamentare:
Srp=(1–k)xSp
b) Media pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic între numărul de voturi
valabil exprimate pentru candidaţii aleşi în Senat şi numărul de voturi valabil
exprimate pentru candidaţii aleşi în Camera Deputaţilor:
Mvp(p1) = [Vs(p1) + Vcd (p1)] / 2
...
Mvp(pn) = [Vs(pn) + Vcd(pn)] / 2
unde: Vs (x) = nr. de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi în Senat pentru
formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, ... pn;
Vcd (x) = nr. de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi în Camera
Deputaţilor pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, ... pn.
c) Suma mediilor numărului de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi în
Parlament:
Tvp = Mvp(p1) + … + Mvp(pn)
d) Coeficienţii de repartizare a subvenţiei conform numărului de voturi valabil
exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/partid politic parlamentar:
qp1 = V(p1) / Tvp
…
qpn = V(pn) / Tvp
e) Stabilirea valorii subvenţiei conform numărului de voturi valabil exprimate în
favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/partid politic parlamentar:
Srp(p1) = Srpxqp1
…
Srp(pn) = Srpxqpn
1.3. Calculul subvenţiei totale pentru fiecare partid politic parlamentar
a) Total subvenţie pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic:
Tsp(p1) = S (p1) + Mspf(p1)
rp

…
Tsp(pn) = Srp(pn) + Mspf(pn)
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b) În cazul alianţelor, repartizarea subvenţiei se face conform protocolului stabilit între
membrii alianţei. În lipsa unui protocol, calculul subvenţiei pentru fiecare partid politic
membru al alianţei se face proporţional cu numărul de parlamentari ai fiecărui partid.
2. Calculul subvenţiei conform rezultatelor din alegerile locale pentru alegerea consilierilor
judeţeni şi consilierilor din cadrul municipiului Bucureşti.
- Subvenţia acordată formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice care au obţinut la nivelul ţării
cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti:
Scl = Slx25/100
2.1. Calculul subvenţiei proporţional cu numărul de consilieri judeţeni şi ai municipiului
Bucureşti femei
a) Valoarea coeficientului de majorare a subvenţiei în favoarea
formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice ce au consilieri locali femei
kcl = Clf / Clt
unde: Clf = total femei consilieri locali;
Clt = total consilieri locali.
b) Valoarea pentru majorarea subvenţiei formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice ce
au consilieri locali femei:
Msclf = Sclxkcl
c) Calculul coeficienţilor de repartizare majorare proporţională cu numărul de
consilieri locali femei pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic care a obţinut la
nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier în cadrul
municipiului Bucureşti:
zcl1 = Clf (p1) / Clf
…
zcln = Clf (pn) / Clf
unde: Clf(x) = total consilieri locali femei pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, … pn.
d) Valoarea pentru majorarea proporţională a subvenţiei cu numărul de femei la nivel
de formaţiune/alianţă/partid politic:
Msclf(p1) = Msclfxzc11
…
Msclf(pn) = Msclfxzcln
2.2. Calculul subvenţiei proporţional cu media numărului de voturi valabil exprimate
a) Valoarea subvenţie de repartizat conform numărului de voturi valabil exprimate în
alegerile locale:
Srcl = (1–kcl)xScl
b) Numărul total de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi consilieri judeţeni şi ai
municipiului Bucureşti din partea partidelor care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de
mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti:
Tvcl = Vcl(p1) + … + Vc1(pn)
unde: Vcl(x) = numărul de voturi valabil exprimate pentru consilieri locali pentru
formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, … pn.
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c) Calculul coeficienţilor de repartizare a subvenţiei conform numărului de voturi
valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/partid politic care au
obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din
cadrul municipiului Bucureşti:
qcl1 = Vcl(p1) / Tvcl
…
qcln = Vcl(pn) / Tvcl
d) Valoarea subvenţiei calculate conform numărului de voturi valabil exprimate în
favoarea fiecărei formaţiuni/alianţe/partid politic care a obţinut la nivelul ţării cel puţin
50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti:
Srcl(p1) = Srclxqcl1
…
Srcl(pn) = Srclxqcln
2.3. Calculul subvenţiei totale pentru fiecare partid politic având consilieri judeţeni şi ai
municipiului Bucureşti
a) Total subvenţie pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic:
Tscl(p1) = Srcl(p1) + Msclf(p1)
…
Tscl(pn) = Srcl(pn) + Msclf(pn)
b) În cazul alianţelor, repartizarea subvenţiei se face conform protocolului stabilit
între membrii alianţei. În lipsa unui protocol, calculul subvenţiei pentru fiecare partid
politic membru al alianţei se face proporţional cu numărul de consilieri judeţeni şi ai
municipiului Bucureşti ai fiecărui partid.
3. Calcul total subvenţie de la bugetul de stat
- Valoarea totală a subvenţiei alocate de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic:
Ts(p1) = Tsp(p1) + Tscl(p1)
…
Ts(pn) = Tsp(pn) + Tscl(pn)
ART. 17 din Legea nr.334/2006
Formaţiunile politice şi alianţele politice sau electorale primesc anual subvenţii de
la bugetul de stat în condiţiile legii.

Normă metodologică pentru art. 17
ART. 19
(1) Partidele politice prezintă documentele necesare acordării subvenţiei. În acest scop,
organele care reprezintă partidele politice în raporturile cu autorităţile publice, depun la
Autoritatea Electorală Permanentă o cerere ştampilată şi semnată de conducătorul
organului executiv al partidului şi de mandatarul financiar coordonator însărcinat cu
gestiunea patrimoniului partidului.
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(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente :
a) date de identificare:
- denumirea integrală şi prescurtată a partidului;
- însemnul partidului şi semnul electoral;
- adresa sediului central;
- contul bancar şi societatea bancară la care este deschis;
- codul de identificare fiscală;
- telefon, fax, e-mail;
- reprezentant legal;
- mandatarul financiar coordonator.
b) copie legalizată de pe hotărârea judecătorească de admitere a cererii de
înregistrare a partidului politic.
ART. 18 din Legea nr.334/2006
(1) Subvenţia de la bugetul de stat se varsă lunar în contul fiecărui partid
politic, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, şi se reflectă distinct în
evidenţa contabilă a partidelor politice.
(2) La nivelul Autorităţii Electorale Permanente se constituie un compartiment
specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat.

Normă metodologică pentru art. 18
ART. 20
(1) Subvenţia se acordă în prima decadă a lunii, în cuantumurile prevăzute la art. 14-16
din Legea nr. 334/2006.
(2) Lunar, Autoritatea Electorală Permanentă solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor
deschiderea de credite bugetare pentru acordarea subvenţiilor pentru luna următoare.
(3) Pentru acordarea subvenţiei prevăzută la alin. (2) Autoritatea Electorală Permanentă
emite ordine de plată pentru fiecare partid politic în parte.
ART. 19 din Legea nr.334/2006
(1) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar,
prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, pentru încălcarea dispoziţiilor
prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art.
13 alin. (4), art. 39 şi art. 40 alin. (2), până la îndeplinirea cerinţelor legale.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic
neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora.
(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor
constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.
(4) Decizia de suspendare temporară a acordării tranşelor lunare de la
bugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la
instanţa de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronunţe în
termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(5) În termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politic referitoare
la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se
pronunţă asupra ridicării suspendării tranşelor lunare.
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Normă metodologică pentru art. 19
ART. 21
(1) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie
a Autorităţii Electorale Permanente, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (3), art. 4
alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 şi art. 40 alin. (2)
din Legea nr. 334/2006, până la îndeplinirea cerinţelor legale.
(2) Anterior emiterii deciziei, Autoritatea Electorală Permanentă, în urma controlului efectuat,
notifică partidului politic neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora.
(3) Decizia de suspendare temporară a acordării tranşelor lunare de la bugetul de stat poate
fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termenul prevăzut la art.
19 alin. (4) din Legea nr. 334/2006.
(4) În termen de 10 zile de la comunicarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea
neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunţă prin decizie, asupra
ridicării suspendării alocării lunare a subvenţiei de la bugetul de stat. Decizia de menţinere
sau de ridicare a suspendării, se comunică partidului în termen de 5 zile de la adoptare.
ART. 20 din Legea nr.334/2006
(1) Veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele
destinaţii:
a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru presă şi propagandă;
d) cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic;
e) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
f) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
g) cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;
h) cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la
care este afiliat partidul politic;
i) investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor respective;
j) cheltuieli de protocol;
k) cheltuieli de birotică;
l) cheltuieli pentru campania electorală.
(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenţii de la bugetul de
stat pentru oricare alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
(3) Eficienţa şi oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de
conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor şi dispoziţiilor legale.

Normă metodologică pentru art. 20
ART. 22
(1) Subvenţiile obţinute de partidele politice de la bugetul de stat pot fi folosite numai
pentru destinaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.
(2) În situaţia folosirii subvenţiei de la bugetul de stat pentru alte destinaţii decât cele prevăzute
la alin. (1), se aplică dispoziţiile art. 41 şi art. 42 alin.(1) din Legea nr. 334/2006.
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(3) Evidenţa lunară a subvenţiei de la buget şi a cheltuielilor efectuate din aceasta se
ţine pe formularul cod FS1, formular ce va fi depus la sediul Autorităţii Electorale
Permanente până la data de 25 ale lunii următoare.
ART. 21 din Legea nr.334/2006
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură cu prioritate,
în termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spaţii pentru sediile centrale şi
locale ale partidelor politice, precum şi terenurile aferente, la cererea motivată a
acestora.
(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativteritorială.
(3) Închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor partidelor
politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spaţiilor cu destinaţie
de locuinţă.
(4) Partidele politice care îşi încetează activitatea ca urmare a reorganizării,
autodizolvării sau dizolvării pronunţate prin hotărâri definitive ale instanţelor
judecătoreşti sunt obligate să predea autorităţilor administraţiei publice locale, în
termen de 30 de zile, spaţiile pe care le-au deţinut cu contract de închiriere încheiat cu
acestea. Spaţiile deţinute în proprietate vor fi transmise în condiţiile legii.
(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul Bucureşti va comunica Ministerului
Administraţiei şi Internelor încetarea activităţii partidului politic.
(6) În termen de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Administraţiei
şi Internelor va transmite respectivele hotărâri către instituţia prefectului din toate
judeţele şi din municipiul Bucureşti, în vederea preluării sediilor închiriate de
autorităţile publice, prin executorii judecătoreşti, dacă nu au fost predate în
termenul legal.
ART. 22 din Legea nr.334/2006
Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaţii, energie electrică şi
termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivă a acestuia
şi se face la tariful spaţiilor cu destinaţie de locuinţă.
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CAPITOLUL 4
Finanţarea în timpul campaniilor electorale
SECŢIUNEA 1
Contribuţiile pentru campania electorală
ART. 23 din Legea nr.334/2006
(1) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de
la persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.
(2) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot
fi folosite pentru campania electorală a unui partid numai după declararea lor la
Autoritatea Electorală Permanentă.

Normă metodologică pentru art. 23
ART. 23
(1) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoane
fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către
mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.
(2) Donaţiile şi legatele primite în condiţiile alin. (1), pot fi folosite numai după declararea
lor la Autoritatea Electorală Permanentă.
(3) Dispoziţiile art. 6-10 din norme referitoare la înregistrarea şi cuantumurile donaţiilor,
se aplică în mod corespunzător.
(4) Interdicţiile prevăzute la art. 10-11 din Legea nr. 334/2006 se aplică şi donaţiilor
primite după deschiderea campaniilor electorale.
(5) Sumelor primite cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2) - (4) li se aplică prevederile art. 10
alin. (4), respectiv art. 11 alin. (5) din Legea nr. 334/2006.
ART. 24 din Legea nr.334/2006
(1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect,
de către persoane fizice ori juridice străine.
(2) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat
ART. 25 din Legea nr.334/2006
(1) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid,
a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate
publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate
comercială ori societate bancară, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi
administrativ-teritoriale, ori de către societăţi comerciale care desfăşoară
activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor
comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au
desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice.
(2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid,
a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte
religioase, asociaţii ori fundaţii din străinătate.
(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
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SECŢIUNEA a 2-a
Mandatarul financiar
ART. 26 din Legea nr.334/2006
(1) Primirea donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face
numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului.
(2) Mandatarul financiar este obligat să ţină evidenţa operaţiunilor
financiare, după cum urmează:
a) la nivel naţional, în cazul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al
României şi pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul
European;
b) pentru fiecare circumscripţie electorală în parte, în cazul alegerilor
pentru Camera Deputaţilor şi, respectiv, pentru Senat;
c) pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor
pentru funcţiile de consilieri judeţeni;
d) pentru fiecare circumscripţie electorală locală, în cazul candidaţilor
pentru funcţiile de primar şi consilieri locali.
(3) Mandatarul financiar are următoarele atribuţii:
a) organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a
transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara
perioadei electorale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;
b) verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania
electorală, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în
perioada campaniei electorale;
c) înaintează Autorităţii Electorale Permanente raportul privind
respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor politice pe
perioada campaniei electorale.
(4) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de
legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi
de respectarea prevederilor art. 23 - 25.
(5) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică.
(6) Un partid poate avea mai mulţi mandatari financiari, la nivel central,
pentru filiale sau pentru candidaţi; în acest caz se vor delimita împuternicirile
acestora şi se va desemna un mandatar financiar coordonator.
(7) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia
situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală.
(8) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea
sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă şi se aduce la cunoştinţă publică
prin presă sau prin publicarea pe pagina de internet a partidului.
ART. 27 din Legea nr.334/2006
Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător şi candidaţilor independenţi.
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ART. 28 din Legea nr.334/2006
Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se
suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau judeţene,
potrivit dispoziţiilor legilor electorale.
ART. 29 din Legea nr.334/2006
(1) Accesul la serviciile publice de radio şi de televiziune în cadrul campaniei
electorale, precum şi la locurile speciale de afişaj electoral este garantat şi se
asigură potrivit dispoziţiilor legilor electorale.
(2) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia
de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date:
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a
alianţei politice ori electorale care le-a comandat, după caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.
(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală
sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidaţi independenţi, partide
politice sau alianţe politice ori electorale.
(4) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt
obligaţi să declare Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatar financiar,
numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii.
(5) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris,
audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) se referă la un candidat sau partid clar identificat;
b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor
privitoare la organizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.
(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de
conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea prevederilor alin.
(5) lit. b) - d).

Normă metodologică pentru art. 26 - 29
ART. 25
(1) Mandatar financiar poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică; activitatea
mandatarului financiar nu se poate desfăşura pe bază de voluntariat.
(2) Mandatarul financiar, persoană fizică, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute
în Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici, autorităţilor ori
instituţiilor publice, cu modificările ulterioare.
(3) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială
la Autoritatea Electorală Permanentă şi se aduce la cunoştinţă publică prin presă sau
prin publicarea pe pagina de internet a partidului.
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(4) La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari se va utiliza formularul cod
FMF1 sau formularul cod FMF2.
(5) Un partid politic poate avea mai mulţi mandatari financiari, la nivel central, pentru
filiale sau pentru candidaţi; în acest caz se delimitează împuternicirile acestora şi se
desemnează un mandatar financiar coordonator.
(6) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia situaţiei în
care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală.
(7) Mandatarul financiar ţine evidenţa operaţiunilor financiare separat pentru fiecare tip
de alegere potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 334/2006.
ART. 26
(1) Mandatarul financiar are următoarele atribuţii:
a) primeşte donaţiile şi/sau legatele de la persoanele fizice ori juridice
donatoare;
b) organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a
transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei
electorale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;
c) verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală,
respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada campaniei
electorale;
d) verifică şi înregistrează identitatea donatorului şi solicită persoanelor
juridice donatoare declaraţia prevăzută la art. 5 alin. (8) din Legea nr.
334/2006;
e) înaintează Autorităţii Electorale Permanente în termenul prevăzut la art. 38
alin. (1) din Legea nr. 334/2006, raportul privind respectarea condiţiilor legale
privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale şi
depune declaraţia prevăzută la art. 32 alin. (1) din aceeaşi lege.
f) depune la Autoritatea Electorală Permanentă declaraţiile prevăzute la art.
23 alin. (1) şi art. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006;
g) întocmeşte şi transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României,
Partea I, situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (3),
art. 12 alin. (3) şi art. 13 alin. (4), din Legea nr. 334/2006;
(2) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea
operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale, în condiţiile legii.
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SECŢIUNEA a 3-a
Limitele maxime ale cheltuielilor
ART. 30 din Legea nr.334/2006
(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau
alianţă politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin
însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus
pentru alegeri.
(2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcţie
de salariul de bază minim brut pe ţară, existent la data de 1 ianuarie a anului
electoral, după cum urmează:
a) 350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de deputat sau senator;
b) 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat
pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European;
c) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de consilier judeţean sau consilier local în Consiliul General al
Municipiului Bucureşti;
d) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de consilier local în consiliile municipiilor reşedinţă de judeţ şi
în consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti;
e) 25 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia
de consilier local în consiliile municipiilor şi oraşelor;
f) 20 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia
de consilier local în consiliile comunale;
g) 10.000 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare
candidat la funcţia de primar general al municipiului Bucureşti;
h) 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat
la funcţia de primar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui
municipiu sau oraş;
i) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de primar al unei comune.
(3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se aplică şi
candidaţilor independenţi.
ART. 31 din Legea nr.334/2006
(1) Candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic pot finanţa activităţi
de propagandă electorală doar prin intermediul partidului politic.
(2) Sumele de bani primite de la candidaţii propuşi pentru alegeri de un
partid politic sunt considerate donaţii şi li se aplică în mod corespunzător
prevederile prezentei legi.
ART. 32 din Legea nr.334/2006
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(1) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizaţiei
judeţene sau, după caz, candidatul independent va depune la Autoritatea Electorală
Permanentă o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin.
(2) Sumele ce depăşesc plafoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) se fac venit la
bugetul de stat.
ART. 33 din Legea nr.334/2006
(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o alianţă
politică sau de un candidat independent în campania electorală pentru alegerea
Preşedintelui României este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe ţară.
(2) Prevederile art. 23 - 29, ale art. 32, 39, 42 şi 47 se aplică în mod corespunzător.
(3) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc în acelaşi
timp cu alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, partidele care propun un
candidat la funcţia de Preşedinte al României vor desemna un mandatar special
pentru campania electorală a candidatului în cauză.
ART. 34 din Legea nr.334/2006
Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o
campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileşte
la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, după caz.

Normă metodologică pentru art. 30 - 34
ART. 24
(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianţă
politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea
valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
(2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt cele menţionate la art.
30 alin. (2), respectiv art. 33 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.
(3) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizaţiei judeţene sau,
după caz, candidatul independent va depune la Autoritatea Electorală Permanentă o
declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute la alin. (2), formular cod FRVC1.
(4) Sumelor ce depăşesc plafoanele prevăzute la alin. (2) li se aplică dispoziţiile
art. 32 alin. (2) din Legea nr. 334/2006.
(5) Dacă un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o campanie
electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileşte la valoarea cea
mai mare a uneia dintre funcţiile pentru care candidează.
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CAPITOLUL 5
Controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
ART. 35 din Legea nr.334/2006
(1) Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică abilitată să
controleze respectarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice, a
alianţelor politice sau electorale, a candidaţilor independenţi şi a campaniilor electorale.
(2) Controlul privind subvenţiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod
simultan şi de Curtea de Conturi, conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) În cadrul Autorităţii Electorale Permanente se înfiinţează, în termen de 60
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al
finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin suplimentarea
schemei de personal existente.
(4) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor
electorale este condus de un director general, numit în termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi.
(5) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finanţării
partidelor politice şi a campaniilor electorale orice persoană care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
a) poate ocupa o funcţie, în condiţiile stabilite la art. 11 alin. (1) lit. a) - h)
din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;
b) are studii superioare în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.
(6) Concursul pentru ocuparea funcţiei prevăzute la alin. (4) este organizat de
o comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale
Permanente, alcătuită din cadre didactice cu pregătire economică sau juridică.
(7) Comisia prevăzută la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs şi va
desemna candidatul câştigător al concursului, care va fi numit în funcţie de către
preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la
desemnare.
(8) Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor
politice şi a campaniilor electorale are următoarele atribuţii exclusive:
a) organizează activitatea de control a finanţării partidelor politice;
b) coordonează activitatea personalului din subordine;
c) propune preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente aplicarea
sancţiunilor prevăzute de prezenta lege.
33

ART. 36 din Legea nr.334/2006
(1) Anual şi ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă
verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la
finanţarea partidelor politice.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice
persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale
referitoare la finanţarea partidelor politice.
(3) Fapta persoanei prevăzute la alin. (2) de a face afirmaţii mincinoase cu
privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor
politice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.
(4) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe
pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente până la data de 31 martie a
anului următor.
(5) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor
legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi atunci când există suspiciuni de
încălcare a prevederilor legale privitoare la finanţarea partidelor, la sesizarea
oricăror persoane interesate sau din oficiu.
(6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, în
termen de 15 zile de la efectuare.
ART. 37 din Legea nr.334/2006
Autorităţile publice au obligaţia de a sprijini Autoritatea Electorală
Permanentă în efectuarea controlului finanţării partidelor politice.
ART. 38 din Legea nr.334/2006
(1) În termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul
financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau
candidat independent.
(2) Rapoartele se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
(3) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau
candidat independent nu a fost depus în condiţiile legii.
ART. 39 din Legea nr.334/2006
(1) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate de partidele
politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţii şi
documentele suplimentare pe care le consideră necesare.
(2) Partidele politice au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile
reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente documentele solicitate
(3) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, după caz, a
documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea Electorală Permanentă se va
pronunţa, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi
asupra legalităţii plăţilor făcute.
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(4) Dacă se constată nereguli se vor aplica sancţiunile prevăzute de
prezenta lege.
(5) Hotărârea pronunţată potrivit alin. (3) poate fi atacată la instanţa
competentă în condiţiile legii.
ART. 40 din Legea nr.334/2006
(1) Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a publica pe pagina de
internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (3), art. 12
alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 38 alin. (2), precum şi declaraţiile prevăzute la art. 23.
(2) Partidele politice au obligaţia să furnizeze în format electronic datele
prevăzute la alin. (1).

Normă metodologică pentru art. 35 - 40
ART. 27
(1) Controlul respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii partidelor politice se
realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul Departamentului de
control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.
(2) Controlul prevăzut la alin. (1) se exercită şi asupra alianţelor politice sau electorale,
campaniilor electorale şi candidaţilor independenţi.
(3) În situaţia prevăzută la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, controlul se execută
în mod simultan şi de Curtea de Conturi, inclusiv prin proceduri stabilite de comun acord
cu Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit legii.
(4) Anual sau ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă execută
pentru fiecare partid controlul prevăzut la alin. (1).
(5) Controlul respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea partidelor politice se poate
executa în oricare din formele prevăzute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 334/2006.
ART. 28
(1) Autoritatea Electorală Permanentă anunţă cu 15 zile înainte entităţile prevăzute la
art. 35 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, că urmează să fie controlate.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 334/2006, controlul poate
fi inopinat, caz în care termenul prevăzut la alin. (1) nu se mai impune.
(3) Pe timpul controlului partidele politice sunt obligate să pună la dispoziţia reprezentanţilor
Autorităţii Electorale Permanente documentele şi informaţiile solicitate pentru a constata
respectarea dispoziţiilor legale referitoare la finanţarea activităţii partidelor.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita partidelor politice să-i pună la
dispoziţie documente şi informaţii şi la sediul său, despre sursele de finanţare ale
acestora, care sunt obligate să se conformeze în termenul prevăzut la art. 39 alin. (2)
din Legea nr. 334/2006.
(5) Pentru a verifica legalitatea surselor de finanţare a activităţii partidelor politice,
Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita documente şi informaţii de la persoanele
fizice şi juridice care au făcut donaţii ori au prestat servicii, gratuit sau contracost, precum
şi de la orice autoritate publică, care au obligaţia să acorde sprijinul necesar.
35

ART. 29
(1) Rezultatele fiecărui control efectuat se consemnează într-un raport care se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale
Permanente, în termen de 15 zile de la efectuare.
(2) În raportul de control se menţionează în mod obligatoriu neregulile constatate şi
termenul de remediere a acestora, care nu poate fi mai mare de 15 zile.
(3) La terminarea activităţii de control, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente
încheie un proces-verbal cu neregulile constatate şi termenul acordat pentru remedierea
lor; o copie a procesului-verbal se lasă pe bază de semnătură entităţii controlate.
(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă
poate verifica la faţa locului dacă neregulile constatate au fost remediate sau poate cere
entităţii controlate să-i prezinte un raport în acest sens.
(5) Dacă pe timpul controlului reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente constată
încălcări ale Legii nr. 334/2006 care sunt contravenţii, încheie un proces-verbal cu propunerea
de sancţionare. Sancţiunea se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
(6) Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte un raport anual cu rezultatele
controalelor efectuate, pe care îl publică până la data de 31 martie a anului următor în
Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet proprie.
ART. 30
Principalele obiective obligatorii de control a respectării Legii nr. 334/2006, sunt:
1. Verificarea modului de organizare a contabilităţii şi a normelor profesionale utilizate
pentru furnizarea de informaţii reale;
2. Verificarea organizării evidenţei cotizaţiilor;
3. Verificarea organizării evidenţei donaţiilor;
4. Verificarea organizării evidenţei cheltuielilor efectuate din subvenţiile de la buget;
5. Verificarea respectării baremurilor de cheltuieli admise în campaniile electorale pe
tipuri de candidaţii în scopul validării candidaţilor;
6. Verificarea concordanţei dintre rapoartele pentru cotizaţii şi donaţii publicate în
Monitorul Oficial al României şi datele din evidenţă;
7. Verificarea modului de declarare a mandatarilor financiari şi a raporturilor de serviciu
cu formaţiunea politică care i-a acreditat;
8. Verificarea compatibilităţii/incompatibilităţii persoanelor fizice/juridice care au efectuat
donaţii pentru formaţiunea politică.

36

CAPITOLUL 6
Sancţiuni
ART. 41 din Legea nr.334/2006
(1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii
penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la
25.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la: art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (3) şi
(4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) şi (3),
art. 13 alin. (1)şi (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (2),
art. 26 alin. (1), (2) şi (7), art. 29 alin. (2) - (4) şi (6), art. 30 alin. (2) şi (3), art. 31, 38
şi art. 39 alin. (2).
(2) Sancţiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, candidatului
independent, mandatarului financiar şi/sau donatorului care a încălcat dispoziţiile
prevăzute la alin. (1).
ART. 42 din Legea nr.334/2006
(1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsă la bugetul de stat
sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor şi serviciilor care au constituit
obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.
(2) În acelaţi mod se fac venit la bugetul de stat donaţiile acceptate de un partid
politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acţionează în baza statutului
modificat, deşi modificările nu au fost comunicate Tribunalului Bucureşti, conform
prevederilor legale, sau instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului.
ART. 43 din Legea nr.334/2006
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se constată de către reprezentanţii
Autorităţii Electorale Permanente, iar sancţiunea se aplică prin decizie a Autorităţii
Electorale Permanente.
(2) Decizia Autorităţii Electorale Permanente poate fi atacată la instanţa
competentă, în condiţiile legii.
ART. 44 din Legea nr.334/2006
Prevederile art. 41 şi 43 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 45 din Legea nr.334/2006
(1) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii
judecătoreşti pronunţate asupra procesului-verbal de constatare a contravenţiei sau,
după caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a
contravenţiei, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot reţine din tranşele lunare
ce urmează a fi achitate cu titlu de finanţare publică, cu aplicarea în mod corespunzător
a procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin organele sale abilitate, informează
Autoritatea Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzut la
alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.
ART. 46 din Legea nr.334/2006
(1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai
mulţi candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid politic au fost condamnaţi pentru o
infracţiune în legătură cu finanţarea partidului politic ori, după caz, a campaniei
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electorale, aceştia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local
pentru mandatul obţinut, care este anulat.
(2) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului
judeţean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputaţi,
senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanţii de pe lista
partidului politic respectiv.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi alianţelor politice, alianţelor
electorale şi candidaţilor independenţi, în acest caz locul devenit vacant urmând
a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori alianţei electorale care a
obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
ART. 47 din Legea nr.334/2006
Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum şi prin regulamentele
consiliilor judeţene şi locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor
prevăzute la art. 46.

Normă metodologică pentru art. 41 - 47
ART. 32
(1) În cazul constatării unor nereguli în activitatea de finanţare a activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, se pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 41 alin. (1)
din Legea nr. 334/2006.
(2) Sancţiunile se aplică, după caz, partidului politic, candidatului independent, mandatarului
financiar şi/sau donatorului care a încălcat dispoziţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru aceeaşi contravenţie constatată nu se pot sancţiona în acelaţi timp şi partidul politic
şi mandatarul financiar sau, după caz, candidatul independent şi mandatarul financiar.
ART. 33
(1) Contravenţiile se constată de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente
care întocmesc procesul-verbal de constatare, iar sancţiunea se aplică prin decizie a
Preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente.
(2) Decizia prevăzută la alin.(1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
competentă, în condiţiile legii.
ART. 34
(1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1), din Legea nr. 334/2006, contravenientul
varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor şi serviciilor care
au constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.
2) Dacă contravenientul nu varsă la bugetul de stat sumele prevăzute la alin. (1) sau nu
achită amenzile aplicate în termenul legal, contravaloarea acestora se poate reţine din
subvenţia acordată de la bugetul de stat, prin executare silită prin poprire, în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Măsura prevăzută la alin. (2) se dispune de Autoritatea Electorală Permanentă pe
baza comunicărilor primite de la organele competente ale Ministerului Economiei şi
Finanţelor, despre neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor stabilite în sarcina
acestuia ca urmare a aplicării sancţiunii contravenţionale.
ART. 35
Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 334/2006, se fac cu
respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
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CAPITOLUL 7
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 48 din Legea nr.334/2006
Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care sunt asimilate partidelor politice, alianţelor
politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, în condiţiile legii electorale.
ART. 49 din Legea nr.334/2006
(1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor
politice, al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi, în care vor fi trecute toate
datele referitoare la activitatea financiară a acestora, precum şi la sancţiunile aplicate.
(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea
Electorală Permanentă va prelua pe bază de proces-verbal de predare-primire
registrul fiscal de la Curtea de Conturi.
ART. 50 din Legea nr.334/2006
Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autorităţii Electorale
Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi
structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere
ale Parlamentului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. Personalul
Autorităţii Electorale Permanente are acelaşi statut cu personalul din aparatul
celor două Camere ale Parlamentului. La organizarea şi funcţionarea aparatului
propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare."
2. La articolul 29, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă
adoptă decizii, hotărâri şi instrucţiuni, care se semnează de preşedinte şi se
contrasemnează de vicepreşedinţi. Hotărârile Autorităţii Electorale Permanente se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi sunt obligatorii pentru toate
organismele şi autorităţile cu atribuţii electorale."
ART. 51 din Legea nr.334/2006
Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se
aprobă noua structură organizatorică a Autorităţii Electorale Permanente, în vederea
asigurării funcţionării Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a
campaniilor electorale şi a compartimentului specializat pentru alocarea subvenţiei de
la bugetul de stat.
ART. 52 din Legea nr.334/2006
(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora şi
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supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale
Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) Normele metodologice vor reglementa obligatoriu:
a) contabilitatea curentă a partidelor politice;
b) modalităţile şi formatul de înregistrare, evidenţă şi publicitate a
donaţiilor, cotizaţiilor şi veniturilor proprii ale partidelor politice;
c) acordarea şi utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat;
d) modalităţile şi formatul specifice de înregistrare a veniturilor şi
cheltuielilor în campania electorală;
e) atribuţiile mandatarului financiar;
f) procedura şi metodologia controlului.

Normă metodologică pentru art. 48 - 52
ART. 36
(1) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 se aplică în mod corespunzător
şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care sunt asimilate partidelor
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice,
al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi, în care vor fi înscrise toate datele
referitoare la activitatea financiară a acestora, precum şi la sancţiunile aplicate.
(3) Registrul prevăzut la alin. (2) va fi preluat de către Autoritatea Electorală Permanentă
de la Curtea de Conturi, pe bază de proces-verbal de predare-primire, conform art. 49
alin.(2) din Legea nr. 334/2006.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
şi pe pagina proprie de internet, toate rapoartele şi declaraţiile prevăzute la art. 40 alin.
(1) din Legea nr. 334/2006.
(5) În toate cazurile în care în cuprinsul Legii nr. 334/2006 se face trimitere la salariul de
bază minim brut pe ţară, valoarea acestuia este cea existentă la data de 1 ianuarie a
anului respectiv.
ART. 37
(1) Înregistrarea şi prelucrarea datelor personale ale candidaţilor şi mandatarilor
financiari sunt supuse prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă se va
înregistra ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
ART. 38
(1) În situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai mulţi
candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid politic au fost condamnaţi pentru o infracţiune în
legătură cu finanţarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale, se aplică
dispoziţiile art. 46-47 din Legea nr. 334/2006.
(2) Începând cu data de 1 iulie 2007 departamentul de control al finanţării partidelor politice
şi a campaniilor electorale prevăzut la art. 35 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 execută
controlul finanţării private a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
(3) Modelele formularelor cod FAV1, FAV2, FAV3, FAV4, FAV5, FAV6, FAV7, FAV8,
MF1, MF2, FRVC1, FS1, FD1a, FD1b, FD2a, FD2b, FD3a, FD3b, FD4a, FD4b, FD5,
FD6, FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC7, sunt prezentate în anexa nr. 2 .
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II Anexa nr. 2
Cod: FC1

Antet partid
Filiala
Organizaţie

Fişă personală pentru evidenţa cotizaţiilor
Date cotizant
Nume
Prenume
CNP
Cetăţenie
Nr. carnet
Cotizaţii încasate
An
Salariul minim *
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL **

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Date mandatar organizaţie
Nume
Prenume

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Semnătură
mandatar

Notă:
* Prin expresia “Salariul minim“ se înţelege valoarea salariului minim brut pe ţară
calculat de Institul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului respectiv, valoare
aprobată prin Hotărâre de Guvern.“
** Dacă totalul cotizaţiilor persoanei, însumat la data de 31 decembrie a anului respectiv,
depăşeşte baremul legal de 10 salarii minime brute pe ţară, se înregistrează în “Lista
membrilor de partid care au plătit în anul ….. cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte
baremul de 10 salarii minime brute pe ţară“.
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Cod: FC2

Antet partid
Filiala
Organizaţie

Tabel încasare cotizaţii pentru
luna ................, anul ..............
Nr.
crt

Nume şi
prenume

CNP

Cotizaţie

Data

Nr. chitanţă

Semnatura

TOTAL
RON de la un număr de

Au fost încasaţi

membrii cotizanţi

(suma)
Încasarea a fost făcută de mandatarul organizaţiei
(nume şi prenume)
fiind depusă cu

chitanţă
foaie de vărsământ
dispoziţie de încasare casierie
mandat poştal cu confirmare de primire

în contul filialei

nr.
nr.
nr.

Semnătură mandatar
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Cod: FC3

Antet partid
Filiala
Organizaţie

Lista membrilor de partid care au plătit în anul …..
cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul
de 10 salarii minime brute pe ţară
Nr. crt.

Nume şi prenume

Cetăţenie

CNP

Valoare totală cotizaţie

TOTAL

Date mandatar filială
Nume
Prenume

Semnătură
mandatar

Notă:
Persoanele din această listă se publică în Monitorul Oficial conform art. 4 (5) din Legea
nr. 334/2006.
Persoanele care au depăşit baremul de 48 salarii minime brute pe ţară se trec în tabelul
“Lista membrilor de partid care au plătit în anul ….. cotizaţii a căror valoare însumată
depăşeşte baremul de 48 salarii minime brute pe ţară“.
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Cod: FC4

Antet partid
Filiala
Organizaţie

Lista membrilor de partid care au plătit în anul ….. cotizaţii
a căror valoare însumată depăşeşte baremul de
48 salarii minime brute pe ţară

Nr. crt. Nume şi prenume Cetăţenie

CNP

Valoare totală cotizaţie Valoare depăşire

TOTAL

Date mandatar filială
Nume
Prenume

Semnătură
mandatar
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Cod: FC5

Antet partid
Filiala

Situaţie centralizatoare cotizaţii încasate pentru
luna …………………….., anul …………
Nr.
crt

Organizaţia

Nr. membrii

Valoare

TOTAL

Date mandatar filială
Nume
Prenume

Semnătură
mandatar

Notă:
Se completează lunar la nivel de filială pe baza datelor raportate de organizaţii.
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Cod: FC6

Antet partid

Situaţie centralizatoare cotizaţii încasate pentru
luna …………………….., anul …………
Nr.
crt

Filiala

Nr. membrii

Valoare

TOTAL
Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Notă:
Se completează lunar la nivel de filială pe baza datelor raportate de filiale.

46

Cod: FC7

Antet partid

Situaţie semestrială venituri din cotizaţii

Nr.
crt.

Filiala

Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare
Nr.
cotizaţii cotizaţii cotizaţii cotizaţii cotizaţii cotizaţii TOTAL
membrii
luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6

TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Notă:
Se completează semestrial la nivel de partid pe baza datelor raportate de filiale
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Cod: FD1a

Antet partid
Filiala
Organizaţia
Fişa donaţie pentru persoane fizice

Se completează din partea filialei

Se acceptă donaţia la data de
Date despre donator
Nume
Prenume
CNP
Cetăţenie

Nume
Prenume
Semnătură

Loc ştampilă

Semnătură

Date despre donaţie
Se donează următoarele constând în .......... având valoarea de ........ la data de ..........
.......... având valoarea de ........ la data de ..........
.......... având valoarea de ........ la data de ..........
.......... având valoarea de ........ la data de ..........
.......... având valoarea de ........ la data de ..........
În cazul bunurilor estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă din ............
………………………………………….…………….…............................ la data de………
Se anexează:
a) declaraţie de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003.
b) declaraţie pe propria răspundere dată de donator din care să reiasă că prin
donaţia efectuată nu urmăreşte să direcţioneze în mod direct sau indirect
activitatea beneficiarului donaţiei;
c) documente care fac dovada provenienţei bunului, eventual a valorii
acestuia la momentul procurării / donării – factură, bon fiscal, certificat,
documente de preţuire.
În lipsa documentelor care să ateste provenienţa bunului se va prezenta o declaraţie pe
proprie răspundere privind originea / sursa bunurilor donate.
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Cod: FD1b

Antet partid
Filiala
Organizaţia
Fişa donaţie pentru persoane juridice

Se completează din partea filialei

Se acceptă donaţia la data de
Date despre donator
Denumire societate
Sediul social
Naţionalitate
C.U.I.
Reprezentant legal

Nume
Prenume
Semnătură

Semnătură reprezentant legal

Loc ştampilă

Loc ştampilă

Date despre donaţie
Se donează următoarele constând în .......... având valoarea de ........ la data de ..........
.......... având valoarea de ........ la data de ..........
.......... având valoarea de ........ la data de ..........
.......... având valoarea de ........ la data de ..........
.......... având valoarea de ........ la data de ..........
În cazul bunurilor estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă din ............
………………………………………….…………….…............................ la data de ………
Se anexează:
a) declaraţie de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003.
b) declaraţie pe propria răspundere dată de donator din care să reiasă că prin
donaţia efectuată nu urmăreşte să direcţioneze în mod direct sau indirect
activitatea beneficiarului donaţiei;
c) documente care fac dovada provenienţei bunului, eventual a valorii
acestuia la momentul procurării / donării – factură, bon fiscal, certificat,
documente de preţuire;
d) certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară care atestă datoriile
exigibile faţă de bugetul de stat şi balanţă de verificare;
e) structura consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi lista de acţionari
semnificativi (cu o pondere mai mare de 5% din capitalul social subscris / acţiuni).
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Cod: FD2a

Antet partid
Filiala
Organizaţie

Fişă anuală de evidenţă a donatorului persoană fizică

Date donator
Nume
Prenume
CNP
Cetăţenie
Date despre donaţii
Nr. crt.

Data donaţiei

Chitanţă

Felul donaţiei

Valoarea justă a donaţiei

TOTAL

Valoare salariu minim brut pe ţară la 01.01……
Prag maxim anual - 200 salarii de bază minime brute pe ţară

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar
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Cod: FD2b

Antet partid
Filiala
Organizaţie

Fişă anuală de evidenţă a donatorului persoană juridică
Date despre donator
Denumire societate
Sediul social
Naţionalitate
C.U.I.
Reprezentant legal
Date despre donaţii
Nr. crt. Data donaţiei

Chitanţă

Felul donaţiei

Valoarea justă a donaţiei

TOTAL

Valoare salariu minim brut pe ţară la 01.01……
Prag maxim anual - 500 salarii de bază minime brute pe ţară

Date mandatar organizaţie
Nume
Prenume

Semnătură mandatar
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Cod: FD3a

Antet partid
Filiala

Lista donatorilor persoane fizice care au făcut donaţii în
anul fiscal .... donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte
baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

Nr. crt. Nume şi prenume

CNP

Cetăţenie

Felul donaţiei

Valoare

Data donaţiei

TOTAL
Date mandatar filială
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Nota
Reprezintă bază de centralizare la nivelul partidului în vederea publicării listei donatorilor
în Monitorul Oficial conform art. 9 (2) a) din Legea nr. 334-2006.
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Cod: FD3b

Antet partid
Filiala

Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul
fiscal ….. donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte
baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

Nr. Denumire
crt. societate

Sediul
social

Naţionalitate

CUI

Reprezentant
Felul
Valoare Data donaţiei
legal
donaţiei

TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Nota
Reprezintă bază de centralizare la nivelul partidului în vederea publicării listei
donatorilor în Monitorul Oficial conform art. 9 (2) a) din Legea nr. 334/2006.
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Cod: FD4a

Antet partid

Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal
….. donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de
10 salarii minime brute pe ţară

Nr. crt. Nume şi prenume

CNP

Cetăţenie

Felul donaţiei

Valoare

Data donaţiei

TOTAL
Date mandatar filială
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Nota
Centralizator la nivelul partidului care se publică în Monitorul Oficial conform art. 9 (2)
a) din Legea nr. 334/2006.
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Cod: FD4b

Antet partid

Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul
fiscal ….. donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte
baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

Nr. Denumire
crt. societate

Sediul
social

Naţionalitate

CUI

Reprezentant Felul
Valoare Data donaţiei
legal
donaţiei

TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Nota
Reprezintă bază de centralizare la nivelul partidului în vederea publicării listei
donatorilor în Monitorul Oficial conform art. 9 (2) a) din Legea nr. 334/2006.
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Cod: FD5

Antet partid

Situaţie donaţii confidenţiale în anul ....

Nr. crt.

Filiala

Organizatie

CNP/CUI

Data

Valoare

TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Nota
Se publică în Monitorul Oficial valoarea totală rezultată conform art. 9 (1) din Legea nr.
334/2006.
Se păstrează la sediul partidului.
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Cod: FD6

Antet partid

Centralizator donaţii anul ....

Date despre donaţii

Tip donaţie

Nr. donatori

Valoare donaţie

Donaţii persoane fizice
Donaţii persoane juridice
Donaţii confidenţiale
TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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Cod: FAV1

Antet partid

Situaţia anuală privind alte surse de venituri
anul ..........
Date despre venituri
Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de
propagandă şi cultură politică proprii
Organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică
sau socială
Acţiunile culturale, sportive şi distractive
Serviciile interne
Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau
acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare
Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după
cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia
partidelor politice aflate în curs de dizolvare
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu
reprezintă acte de comerţ
TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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Cod: FAV2

Antet partid

Situaţia anuală privind veniturile
din materialele de propagandă şi cultură politică
anul ......
Date despre venituri
Nr. crt

Filială

Editare

Tipărire

Difuzare

Valoare

TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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Antet partid

Cod: FAV3

Situaţia anuală privind veniturile din organizarea de întruniri,
seminarii cu tematică politică, economică sau socială
anul ......
Date despre venituri
Nr. crt

Filială

Valoare

TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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Antet partid

Cod: FAV4

Situaţia anuală privind veniturile din acţiuni culturale,
sportive, distractive
anul ......
Date despre venituri
Nr. crt

Filială

Valoare

TOTAL
Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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Antet partid

Cod: FAV5

Situaţia anuală privind venituri din servicii interne
anul ......

Date despre venituri
Nr. crt

Filială

Valoare

TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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Cod: FAV6

Antet partid

Situaţia anuală privind veniturile din închirierea spaţiilor
pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru
organizarea birourilor parlamentare
anul ......
Date despre venituri
Nr. crt

Filială

Valoare

TOTAL
Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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Cod: FAV7

Antet partid

Situaţia anuală privind veniturile din înstrăinarea
terenurilor şi clădirilor din patrimoniu
anul ......
Date despre venituri
Nr. crt

Filială

Valoare

TOTAL

Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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Cod: FAV8

Antet partid

Situaţia anuală privind înstrăinarea bunurilor mobile din
patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ
anul ......

Date despre venituri
Nr. crt

Filială

Valoare

TOTAL
Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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Cod: MF1

Antet partid

Formular pentru declararea
şi înregistrarea mandatarului financiar
Date despre partid
Denumire partid
CUI
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Reprezentant legal
Date despre mandatar
Nume
Prenume
Studii
CNP
B.I./C.I
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Competenţe:
Desfăşoară activitatea financiar contabilă la nivel
Mandatar coordonator

da

central filială

organizaţie

nu

Atribuţii conform art. 26 din Legea nr. 334/2006:
(1) Primirea donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice sau juridice se face numai
printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de către conducerea partidului.
(2) Mandatarul financiar are următoarele atribuţii:
a) organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor
altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei electorale şi a
cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;
b) verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală,
respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada campaniei electorale;
c) înaintează Autorităţii Electorale Permanente raportul privind respectarea condiţiilor
legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.
(3) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat, de legalitatea
operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea
prevederilor art. 23-25.
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Desemnare
Data desemnării
Loc ştampilă

Forma de colaborare

Semnătură reprezentant legal

Semnătură mandatar

Se anexează o copie după anunţul de aducere la cunoştinţă.

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă

Număr de înregistrare A.E.P
Data
Luat în evidenţă
Semnătură reprezentant A.E.P

Ştampilă A.E.P.

Notă:
Se întocmeşte în trei exemplare cu valoare egală – unul pentru partid, unul pentru
mandatarul financiar şi unul pentru Autoritatea Electorală Permanentă.
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Cod: MF2

Antet partid

Formular pentru declararea mandatarilor financiari pentru
alegeri ……………, din anul ……
Date despre partid
Denumire partid
CUI
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Reprezentant legal
Mandatar coordonator

Nr.
crt.

Filiala

Semnătură
reprezentant
legal
Loc ştampilă
Semnătură
mandatar
partid

Nume

Prenume

CNP

Atribuţii*

Nota
* La rubrica “Atribuţii” se completează cu lista de candidaţi (nume şi prenume, funcţia
pentru care candidează) din responsabilitatea sa.
Total mandatari desemnaţi
Data:

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă

Număr de
înregistrare A.E.P
Data
Luat în evidenţă

Ştampilă
A.E.P.

Semnătură reprezentant A.E.P.
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Cod: FRVC1

Antet partid

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale
Tip alegeri / Anul
Nume candidat/listă candidaţi
Date despre venituri
1.
Venituri
1.1
Venituri din transferuri de la partid
1.1.1 Venituri de la subvenţia de la buget
1.1.2 Venituri din cotizaţii
1.1.3 Venituri din donaţii
1.1.4 Alte venituri
1.2
Venituri specifice campaniei
1.2.1 Donaţii primite pentru campanie
1.2.2 Subvenţie prin lege specială

Suma

Date despre cheltuieli
2.
Cheltuieli
2.1
Personal
2.2
Chirie, întreţinere, funcţionare sedii
2.3
Comunicatii
2.4
Protocol
2.5
Transport
2.6
Deplasări (în afara localitătii)
2.7
Tipărituri şi alte materiale promoţionale
2.8
Publicitate presă, radio, TV
2.9
Publicitate stradală
2.10 Servicii
2.11 Sondaje, cercetare, consultantă
2.12 Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)
2.13 Cheltuieli angajate restante
Rezultat financiar al campaniei
Date mandatar partid
Nume
Prenume
Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Suma

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă

Număr de înregistrare A.E.P
Data
Luat în evidenţă
Semnătură reprezentant A.E.P

Ştampilă A.E.P
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Semnătură
mandatar
Semnătură manager
financiar partid

Cod: FS1

Antet partid

Situaţia lunară a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform
art. 20 din Legea nr. 334/2006 luna ……, anul …..
Date generale despre subvenţie
Subvenţie anuală totală
Subvenţie lunară
Report subvenţie luna precedentă
Total fonduri
Date despre cheltuieli
Cheltuieli efectuate conform art. 20 din Legea nr. 334/2006
Cheltuieli materiale
Cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor
Cheltuieli de personal
Cheltuieli pentru presă şi propagandă
Cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic
Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate
Cheltuieli pentru telecomunicaţii
Cheltuieli cu delegaţiile din străinătate
Cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale
la care este afiliat partidul politic
Investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor
respective
Cheltuieli de protocol
Cheltuieli de birotică
Cheltuieli pentru campania electorală
TOTAL

Suma cheltuită

Report
Date mandatar partid
Nume
Prenume

Semnătură mandatar

Date manager financiar partid
Nume
Prenume

Semnătură manager
financiar partid

Data:
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III. SITUAŢIILE
prevăzute de Legea nr.334/2006
pe care partidele politice au obligaţia să le publice
în Monitorul Oficial al României- Partea I

Nr.
crt.

Denumirea situaţiei

Termenul de prezentare

1

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii şi lista
membrilor de partid care au plătit într-un an
cotizaţii a căror valoare însumat depăşeşte 10
salarii minime brute pe ţară

31 martie a anului următor

2

3

Lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut
într-un an fiscal donaţii a căror valoare cumulată
depăşeşte 10 salarii de bază minime brute
pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor
confidenţiale primite.
Donaţiile constând în bunuri materiale necesare
activităţii politice, dar care nu sunt materiale de
propagandă electorală, primite de la organizaţii
politice internaţionale la care partidul politic
respectiv este afiliat sau de la partide politice ori
formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare
politică

31 martie a anului următor

31 martie a anului următor

4

Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse

31 martie a anului următor

5

Cuantumul total al sumelor aduse ca aport financiar
de o formaţiune nepolitică asociată cu un partid
politic

31 martie a anului următor

Notă:
Partidele politice au obligaţia să furnizeze în format electronic Autorităţii Electorale
Permanente datele publicate în Monitorul Oficial, Partea I.
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IV. SITUAŢIILE
prevăzute de Normele Metodologice de aplicare a
Legii nr.334/2006 pe care partidele politice
trebuie să le transmită Autorităţii Electorale Permanente

PERMANENT
Nr.
crt.

Denumirea situaţiei

Termenul de prezentare

1

Situaţia donaţiilor primite - cod FD6

31 martie a anului următor

2

Situaţia semestrială a veniturilor din Cotizaţii
– cod FC7

31 iulie an curent
31 ian. a anului următor

3

Situaţia anuală privind alte surse de venituri
– cod FAV1

31 martie a anului următor

4

Situaţia lunară a subvenţiei de la buget şi a
cheltuielilor efectuate – cod FS1

până la data de 25
a lunii următoare

ÎN PERIOADA CAMPANIILOR ELECTORALE

Nr.
crt.

Denumirea situaţiei

Termenul de prezentare

1

Înregistrarea mandatarului financiar

înaintea începerii
campaniei electorale

2

Declaraţia privind respectarea plafoanelor
prevăzute la art.30 alin.2 din Legea 334/2006
– cod FRVC1

până la validarea
mandatelor
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V. SITUAŢIILE
prevăzute de Legea nr.334/2006
pe care mandatarii financiari trebuie să le transmită la
Autoritatea Electorală Permanentă

Nr.
crt.

Denumirea situaţiei

Termenul de prezentare

1

Donaţiile şi legatele primite după deschiderea
campaniilor electorale 5 zile lucrătoare de la primire

5 zile lucrătoare de la
primire

2

Raportul privind respectarea condiţiilor legale
privind finanţarea partidelor politice pe perioada
campaniei electorale

15 zile de la publicarea
rezultatului alegerilor

3

Numărul de materiale de propagandă electorale
produse defalcat pe categorii

5 zile lucrătoare de la
închiderea campaniei
electorale

4

Declaraţia privind respectarea plafoanelor
prevăzute la art.30 alin.2 din Legea 334/2006

până la validarea
mandatelor

5

Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor
electorale 15 zile de la publicarea rezultatului
alegerilor

15 zile de la publicarea
rezultatului alegerilor

Notă:
Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale (pct.1) şi raportul
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale (pct.5) vor fi furnizate şi în format electronic.
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VI. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
prevăzute de Legea nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale
Conform art.41 alin.(1) din Legea nr.334/2006 constituie contravenţii dacă nu au
fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale să constituie infracţiuni si se sancţionează
cu amenda de la 5000 la 25000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la:
ART. 3
(2) Partidele politice nu pot avea şi folosi alte surse de finanţare decât cele
prevăzute la alin. (1).
- art. 3 (1) Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt:
a) cotizaţii ale membrilor de partid;
b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
c) venituri provenite din activităţi proprii, conform art. 12;
d) subvenţii de la bugetul de stat.
- art.12 (1) Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor comerciale.
Fac excepţie următoarele activităţi din care partidele politice pot obţine venituri:
a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură
politică proprii;
b) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică sau socială;
c) acţiunile culturale, sportive şi distractive;
d) serviciile interne;
e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni
social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;
f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de
la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare.
Termenul de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor imobiliare moştenite;
g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ.

(3) Partidele politice au obligaţia de a-şi organiza contabilitate proprie, conform
reglementărilor contabile în vigoare.
ART. 4
(3) Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăşi 48
de salarii minime brute pe ţară. Salariul de bază minim brut pe ţară luat ca referinţă este
cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii până la data de 31 martie a anului
următor, precum şi lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizaţii a căror
valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară.
ART. 5
(1) Donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din
veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv
(2) În anul fiscal în care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru
Parlamentul European sau alegerea Preşedintelui României, plafonul va fi de 0,050%
din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
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(3) Donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de
bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii
de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(5) Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau
indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi
limitele prevăzute la alin. (3) şi (4).
(6) Valoarea justă a bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi a
serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donaţiilor, în limitele
prevăzute la alin. (1) - (4).
(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii
exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la
bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de
recuperat sume mai mari decât datoria proprie.
(8) La efectuarea donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei
juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea
condiţiei prevăzute la alin. (7).
(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către
partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de
servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic ori politic sau
cu încălcarea dispoziţiilor alin. (8).
ART. 6
Reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite
partidelor politice şi candidaţilor independenţi se vor considera donaţii şi se vor
înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent,
conform normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 7
(1) La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii
donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia.
(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidenţială, în
situaţia în care donaţia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime
brute pe ţară.
(3) Suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depăşi
echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
ART. 8
(1) Toate donaţiile vor fi evidenţiate în mod corespunzător în documentele
contabile, cu menţionarea datei la care au fost făcute şi a altor informaţii care să permită
identificarea surselor de finanţare.
(2) Donaţiile de bunuri şi servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în
contabilitate la valoarea justă şi stabilită în condiţiile legii.
(3) Nu sunt considerate donaţii activităţile prestate pe bază de voluntariat în
condiţiile legii.
ART. 9
(1) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut într-un an fiscal donaţii a căror
valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, precum şi suma
totală a donaţiilor confidenţiale primite până la data de 31 martie a anului următor.
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(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină următoarele elemente:
a) pentru persoanele fizice: numele şi prenumele membrului de partid, codul
numeric personal, cetăţenia, valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost efectuată;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, codul unic de
înregistrare, valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost efectuată donaţia.
ART. 10
(2) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de
la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională,
societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat.
(3) Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult
religios, indiferent de natura acestora.
ART. 11
(1) Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate,
precum şi din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă.
(3) Donaţiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, până la data de 31 martie a anului următor.
- Art.11 (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) donaţiile constând în materiale necesare activităţii
politice, dar care nu sunt materiale propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale
la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii
de colaborare politică. Pot fi primite şi materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul
campaniei electorale pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European.

ART. 12
(1) Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor comerciale.
Fac excepţie următoarele activităţi din care partidele politice pot obţine venituri:
a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de
propagandă şi cultură politică proprii;
b) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică sau socială;
c) acţiunile culturale, sportive şi distractive;
d) serviciile interne;
e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau
acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;
f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin
10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate
în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor
imobiliare moştenite;
g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă
acte de comerţ.
(3) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse, până la data de 31
martie a anului următor.
ART. 13
(1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune nepolitică, aportul
financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăşi într-un
an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie
a anului respectiv.
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(2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formaţiuni nepolitice nu poate
avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute
în bugetul de stat pe anul respectiv.
ART. 20
(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenţii de la bugetul de stat
pentru oricare alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
ART. 23
(1) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la
persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de
către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.
(2) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot
fi folosite pentru campania electorală a unui partid numai după declararea lor la
Autoritatea Electorală Permanentă.
ART. 24
(1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de
către persoane fizice ori juridice străine.
ART. 25
(1) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei
alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituţie
publică, regie autonomă, companie naţională, societate comercială ori societate bancară,
la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către
societăţi comerciale care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se
aplică în cazul societăţilor comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei
electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice.
(2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei
alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase,
asociaţii ori fundaţii din străinătate.
ART. 26
(1) Primirea donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai
printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului.
(2) Mandatarul financiar este obligat să ţină evidenţa operaţiunilor financiare, după
cum urmează:
a) la nivel naţional, în cazul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României
şi pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European;
b) pentru fiecare circumscripţie electorală în parte, în cazul alegerilor pentru
Camera Deputaţilor şi, respectiv, pentru Senat;
c) pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor pentru
funcţiile de consilieri judeţeni;
d) pentru fiecare circumscripţie electorală locală, în cazul candidaţilor pentru
funcţiile de primar şi consilieri locali.
(7) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia situaţiei
în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală.
ART. 29
(2) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a
imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date:
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a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei
politice ori electorale care le-a comandat, după caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.
(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt
suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidaţi independenţi, partide politice sau
alianţe politice ori electorale.
(4) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să
declare Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale
de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii.
(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de conducere
ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea prevederilor alin. (5) lit. b) - d).
- Art.29 (5) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau
video, care îndeplineşte următoarele condiţii:
b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la
organizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

ART. 30
(2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcţie de
salariul de bază minim brut pe ţară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după
cum urmează:
a) 350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de deputat sau senator;
b) 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat
pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European;
c) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de consilier judeţean sau consilier local în Consiliul General al
Municipiului Bucureşti;
d) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de consilier local în consiliile municipiilor reşedinţă de judeţ şi în
consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti;
e) 25 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de
consilier local în consiliile municipiilor şi oraşelor;
f) 20 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de
consilier local în consiliile comunale;
g) 10.000 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de primar general al municipiului Bucureşti;
h) 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de primar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui municipiu
sau oraş;
i) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia
de primar al unei comune.
(3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se aplică şi candidaţilor
independenţi.
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ART. 31
(1) Candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic pot finanţa activităţi de
propagandă electorală doar prin intermediul partidului politic.
(2) Sumele de bani primite de la candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic
sunt considerate donaţii şi li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.
ART. 38
(1) În termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul financiar
este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor
şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent.
(2) Rapoartele se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
(3) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat
independent nu a fost depus în condiţiile legii.
ART. 39
(2) Partidele politice au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile
reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente documentele solicitate.

SANCŢIUNI
ART. 41
(1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii
penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000
lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la: art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (3) şi (4), art. 5,
6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) şi (3), art. 13 alin.
(1) şi (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1),
(2) şi (7), art. 29 alin. (2) - (4) şi (6), art. 30 alin. (2) şi (3), art. 31, 38 şi art. 39 alin. (2).
(2) Sancţiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, candidatului
independent, mandatarului financiar şi/sau donatorului care a încălcat dispoziţiile
prevăzute la alin. (1).
ART. 42
(1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsă la bugetul de stat
sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul
contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.
(2) În acelaşi mod se fac venit la bugetul de stat donaţiile acceptate de un partid
politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acţionează în baza statutului
modificat, deşi modificările nu au fost comunicate Tribunalului Bucureşti, conform
prevederilor legale, sau instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului.
ART. 43
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se constată de către reprezentanţii Autorităţii
Electorale Permanente, iar sancţiunea se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
(2) Decizia Autorităţii Electorale Permanente poate fi atacată la instanţa
competentă, în condiţiile legii.
ART. 44
Prevederile art. 41 şi 43 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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REGLEMENTĂRILE CONTABILE
PENTRU PERSOANELE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL

CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA 1
ARIA DE APLICABILITATE
1.1. - Prezentele reglementări stabilesc principiile şi regulile contabile de bază, forma şi
conţinutul situaţiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
1.2. - Prezentele reglementări privesc organizarea şi conducerea contabilităţii, precum şi
întocmirea, prezentarea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale ale persoanelor
juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002.
SECŢIUNEA 2
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII
Obligativitatea organizării şi conducerii contabilităţii
2.1. - Conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine
administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.
2.2. - Persoanele juridice fără scop patrimonial organizează şi conduc contabilitatea,
de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef
sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie
să aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de
organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii.
Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de
servicii şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de
expert contabil, respectiv contabil autorizat, care răspund potrivit legii.
Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial la care contabilitatea nu este
organizată în compartimente distincte şi care nu au personal calificat încadrat, potrivit
legii, sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii încheiate cu persoane
fizice sau juridice autorizate, răspunderea asupra respectării normelor contabile revine
administratorului, respectiv persoanei care are obligaţia gestionării unităţii respective.
În acest scop, persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii
trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor
justificative privind operaţiunile economico-financiare, organizarea şi conducerea corectă şi
la zi a contabilităţii, organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv,
precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor
financiare anuale, depunerea la termen a acestora la organele în drept şi publicarea lor;
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păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare anuale; organizarea
contabilităţii de gestiune adaptate la specificul persoanei juridice fără scop patrimonial.
Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele juridice fără scop patrimonial au
obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii financiare. Contabilitatea financiară are la
bază norme unitare de organizare şi conducere, furnizând informaţii atât pentru
necesităţile proprii, cât şi în relaţiile acestora cu membrii lor, clienţii, furnizorii, băncile,
organele fiscale şi alţi utilizatori.
În conformitate cu reglementările fiscale în vigoare, persoanele juridice fără scop
patrimonial, care desfăşoară, potrivit legii, activităţi economice, au obligaţia organizării şi
conducerii contabilităţii, analitic distinct, pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv
activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii, şi activităţile economice din structura lor.
Contabilitatea de gestiune se organizează de către fiecare persoană juridică fără
scop patrimonial, în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii, având ca
obiective principale următoarele: stabilirea cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor şi a
rentabilităţii produselor, lucrărilor executate şi serviciilor prestate; întocmirea bugetelor
de venituri şi cheltuieli pe feluri de activităţi, urmărirea şi controlul executării acestora în
scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor
privind gestiunea şi altele.
Documente justificative şi registre de contabilitate
2.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată,
precum şi celorlalte prevederi legale privind întocmirea şi utilizarea formularelor comune şi a
celor cu regim special utilizate în activitatea financiară şi contabilă*1), orice operaţiune
economico-financiară efectuată se consemnează într-un document care stă la baza
înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele justificative sunt documentele primare care probează legal o operaţiune.
Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate
angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a
celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.
*1) Aceste prevederi sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru
aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a
normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, în ordinele ministrului
finanţelor publice date în aplicarea acesteia, precum şi în Normele metodologice de
întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim
special, privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr. 425/1998.
2.4. - Documentele justificative cuprind, cel puţin, următoarele elemente principale:
a) denumirea documentului;
b) denumirea şi sediul persoanei juridice care întocmeşte documentul;
c) numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
d) menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii
economice (când este cazul);
e) conţinutul operaţiunii economice şi, dacă este cazul, temeiul legal al
efectuării acesteia;
f) datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate;
g) numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit
vizat şi aprobat, după caz;
h) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor
efectuate.
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2.5. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrulinventar şi Cartea mare. Acestea se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia lor şi
se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment,
identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.
2.6. - Potrivit prevederilor art. 24 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată,
registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate, se păstrează timp de 10 ani în arhiva persoanelor juridice
fără scop patrimonial, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia
au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani.
Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative se păstrează în
arhivă, de regulă, în forma lor originală, grupate în funcţie de natura operaţiunilor şi în
ordine cronologică, în cadrul exerciţiului financiar la care acestea se referă. Arhivarea
documentelor contabile trebuie să asigure păstrarea şi consultarea acestora în
termenele prevăzute de lege.
Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, în caz
de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua măsuri
de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare.
Documentele contabile reconstituite vor purta menţiunea "Reconstituit".
Exerciţiul financiar
2.7. - Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu
excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării persoanelor
juridice fără scop patrimonial, potrivit legii.
SECŢIUNEA 3
SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
3.1. - Persoanele juridice fără scop patrimonial care aplică prezentele
reglementări au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia
fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii.
3.2. - Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei
financiare şi performanţei persoanei juridice fără scop patrimonial, pentru respectivul
exerciţiu financiar.
3.3. - Atunci când aplicarea prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a
oferi o imagine fidelă, tratamentele contabile aplicate trebuie să fie însoţite de
prezentarea, în notele explicative, a unor informaţii suplimentare care să fie relevante şi
credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor.
SECŢIUNEA 4
APROBAREA, SEMNAREA, DEPUNEREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR
FINANCIARE ANUALE
4.1. - Situaţiile financiare anuale se semnează de persoana responsabilă cu
întocmirea acestora.
4.2. - Situaţiile financiare anuale se însuşesc de organul de administrare, semnate
de conducătorul acestuia şi aprobate de adunarea generală.
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4.3. - Organul de administrare elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un
raport care conţine, în principal, următoarele:
a) o analiză fidelă a evoluţiei activităţii pe durata exerciţiului financiar şi a
situaţiei unităţii la încheierea acestuia;
b) informaţii privind evenimente importante survenite după încheierea
exerciţiului financiar, care au afectat activitatea unităţii;
c) informaţii asupra evoluţiei probabile a activităţii persoanei juridice fără scop
patrimonial;
d) informaţii referitoare la filialele persoanei juridice fără scop patrimonial.
4.4. - Raportul administratorilor se aprobă de organul de administrare şi se
semnează de conducătorul acestuia.
4.5. - Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru
exerciţiul financiar respectiv, sunt supuse spre aprobare adunării generale.
4.6. - Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial sunt
supuse, potrivit legii, verificării şi certificării de către cenzori sau de către auditori
financiari, după caz.
4.7. - Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, însoţit de raportul administratorilor,
raportul cenzorilor sau auditorilor financiari, după caz, şi de procesul-verbal al adunării
generale, este trimis, în termenul prevăzut de lege, unităţilor teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice unde persoana juridică fără scop patrimonial este înregistrată.
4.8. - Organul de administrare se va asigura că, după aprobare (depunere),
situaţiile financiare anuale sunt publicate în condiţiile prevăzute de reglementările legale.
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CAPITOLUL 2
FORMA ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
SECŢIUNEA 1
STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
Aspecte generale
1.1. - Situaţiile financiare anuale cuprind:
(a) bilanţ;
(b) contul rezultatului exerciţiului;
(c) note explicative.
1.2. - Potrivit prevederilor prezentelor reglementări:
a) Bilanţul trebuie să prezinte posturile enumerate în structura prezentată la
pct. 1.10;
b) Contul rezultatului exerciţiului trebuie să prezinte elementele enumerate în
structura prezentată la pct. 1.11.
1.3. - Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele
de activ, datorii şi capital propriu ale persoanei juridice fără scop patrimonial la
încheierea exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.
1.4. - Bilanţul cuprinde toate elementele de activ, datorii şi capital propriu grupate
după natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate.
1.5. - Structura bilanţului şi a contului rezultatului exerciţiului nu poate fi modificată
de la un exerciţiu financiar la altul.
1.6. - Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în bilanţ sau în contul
rezultatului exerciţiului, valoarea corespunzătoare pentru exerciţiul financiar precedent
se prezintă într-o coloană separată.
1.7. - În situaţia în care valorile corespunzătoare exerciţiului financiar curent şi
precedent înscrise în bilanţ şi în contul rezultatului exerciţiului nu sunt comparabile, cele
aferente exerciţiului precedent pot fi recalculate şi prezentate corespunzător în notele
explicative. În acest scop, trebuie prezentate rezultatele recalculării, motivele pentru
care a fost făcută şi modalitatea de efectuare a acesteia. În situaţia în care acest lucru
nu este posibil, se va prezenta acest fapt.
1.8. - Nu se vor menţine în bilanţ şi în contul rezultatului exerciţiului acele elemente
pentru care nu există valori atât în exerciţiul financiar curent, cât şi în cel precedent. Este
obligatorie respectarea numărului de rând înscris în formatul prezentat la capitolul IV.
1.9. - Contul rezultatului exerciţiului cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului
financiar, grupate după natura lor pe feluri de activităţi, precum şi rezultatul exerciţiului
financiar (excedent/profit sau deficit/pierdere, după caz).
1.10. - Structura bilanţului este următoarea:
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Bilanţ
A. Active imobilizate
I.
II.
III.

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare

B. Active circulante
I.
II.
III.
IV.

Stocuri
Creanţe
Investiţii financiare pe termen scurt
Casa şi conturi la bănci

C. Cheltuieli în avans
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
I. Venituri în avans
J. Capitaluri proprii
I.
II.
III.
IV.
V.

Aporturi
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exerciţiului financiar

Contul rezultatului exerciţiului
1.11. - Structura contului rezultatului exerciţiului este următoarea:
Contul rezultatului exerciţiului
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
X.
X.
XI.
XII.

Venituri din activităţile fără scop patrimonial
Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial
Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial
Venituri din activităţile cu destinaţie specială
Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială
Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială.
Venituri din activităţile economice
Cheltuieli privind activităţile economice
Rezultatul activităţilor economice
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul exerciţiului financiar
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CAPITOLUL 3
PLANUL DE CONTURI
Simbol
Cont

Denumirea contului

Clasa Grupa Sintetic Analitic
1
1

2

gr. I gr. II
3
4

gr. I
5

6

CONTURI DE CAPITALURI
APORTURI ŞI REZERVE

10
102
105
1050
1050.01
1050.02
1051
1051.01
1051.02
1052
1052.01
1052.02
1053
1053.01
1053.02
1054
1054.01
1054.02
1055
1055.01
1055.02
1056
1056.01
1056.02
1057

1057.01

1057.02

Aporturi
Rezerve din reevaluare
Rezerve din reevaluarea terenurilor
Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile fără scop patrimonial
Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile economice
Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri
Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile
fără scop patrimonial
Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile
economice
Rezerve din reevaluarea construcţiilor
Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile fără scop
patrimonial
Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile economice
Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini,
utilaje şi instalaţii de lucru)
Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini,
utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial
Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini,
utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice
Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare,
control şi reglare
Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare,
control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial
Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare,
control şi reglare pentru activităţile economice
Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport
Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile
fără scop patrimonial
Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile
economice
Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor
Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile
fără scop patrimonial
Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile
economice
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale altor
active corporale
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale
pentru activităţile fără scop patrimonial.
Rezerve din reevaluarea mobilierului,aparaturii birotice, echipamentelor
de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale
pentru activităţile economice
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106
1061
1063
1069
11
113
117
1171
1171.01
1171.02
1172
12
120
1201
1201.01
1201.02
1202
129
1291
1291.01
1292
13
131
15
151
1511
1512
1518
16
161
162
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
166
1661
1662
167
168
1681
1682
1685
1686
1687
169
2

Rezerve
Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale
Alte rezerve
FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
ŞI REZULTATUL REPORTAT
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)
Rezultatul reportat
Rezultatul reportat al activităţilor fără scop patrimonial
Rezultatul reportat al activităţilor fără scop patrimonial
Rezultatul reportat al activităţilor cu destinaţie specială
Rezultatul reportat al activităţilor economice
REZULTATUL EXERCIŢIULUI
Rezultatul exerciţiului
Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial
Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial
Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială
Rezultatul activităţilor economice
Repartizarea rezultatului exerciţiului
Repartizarea rezultatului activităţilor fără scop patrimonial
Repartizarea rezultatului activităţilor fără scop patrimonial
Repartizarea rezultatului activităţilor economice
SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
Subvenţii pentru investiţii
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Provizioane pentru litigii
Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
Credite bancare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung, nerambursate la scadenţă
Credite externe guvernamentale
Credite bancare externe garantate de stat
Credite bancare externe garantate de bănci
Credite de la trezoreria statului
Credite bancare interne garantate de stat
Datorii ce privesc imobilizările financiare
Datorii către societăţile din cadrul grupului
Datorii către societăţile care deţin interese de participare
Alte împrumuturi şi datorii asimilate
Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
Dobânzi aferente datoriilor către societăţile din cadrul grupului
Dobânzi aferente datoriilor către societăţile care deţin interese de participare
Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
Prime privind rambursarea obligaţiunilor
CONTURI DE IMOBILIZĂRI
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20
201
2011
2012
203
2031
2032
205
2051
2052
207
208
2081
2082
21
211
2111
2111.01
2111.02
2112
2112.01
2112.02
212
2121
2121.01
2121.02
213
2113
2131.01
2131.02
2132
2132.01
2132.02
2133
2133.01
2133.02
2134
2134.01
2134.02
214
2141
2141.01
2141.02

IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire
Cheltuieli de constituire privind activităţile fără scop patrimonial
Cheltuieli de constituire privind activităţile economice
Cheltuieli de dezvoltare
Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial
Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile economice
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi
valori similare privind activităţile fără scop patrimonial
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi
valori similare privind activităţile economice
Fond comercial
Alte imobilizări necorporale
Alte imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial
Alte imobilizări necorporale privind activităţile economice
IMOBILIZĂRI CORPORALE
Terenuri şi amenajări de terenuri
Terenuri
Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial
Terenuri pentru activităţile economice
Amenajări de terenuri
Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial
Amenajări de terenuri pentru activităţile economice
Construcţii
Construcţii
Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial
Construcţii pentru activităţile economice
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
pentru activităţile fără scop patrimonial
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
pentru activităţile economice
Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile
fără scop patrimonial
Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice
Mijloace de transport
Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial
Mijloace de transport pentru activităţile economice
Animale şi plantaţii
Animale şi plantaţii pentru activităţile fără scop patrimonial
Animale şi plantaţii pentru activităţile economice
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi alte active corporale
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi alte active corporale
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial.
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane
şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile economice
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23
231
2311
2312
232
233
2331
2332
234
26
261
262
263
265
267
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2678
2679
269
28
280
2801
2801.01
2801.02
2803
2803.01
2803.02
2805
2805.01
2805.02
2807
2807.02
2808
2808.01
2808.02
281
2811
2811.01
2811.02
2812
2812.01

IMOBILIZĂRI ÎN CURS
Imobilizări corporale în curs
Imobilizări corporale în curs privind activităţile fără scop patrimonial
Imobilizări corporale în curs privind activităţile economice
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
Imobilizări necorporale în curs
Imobilizări necorporale în curs privind activităţile fără scop patrimonial
Imobilizări necorporale în curs privind activităţile economice
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
IMOBILIZĂRI FINANCIARE
Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului
Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului
Imobilizări financiare sub formă de interese de participare
Alte titluri imobilizate
Creanţe imobilizate
Sume datorate de filiale
Dobândă aferentă sumelor datorate de filiale
Împrumuturi acordate pe termen lung
Dobândă aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung
Creanţe legate de interesele de participare
Dobândă aferentă creanţelor legate de interesele de participare
Alte creanţe imobilizate
Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
Amortizări privind imobilizările necorporale
Amortizarea cheltuielilor de constituire
Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile fără scop
patrimonial
Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile economice
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop
patrimonial
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor
comerciale şi altor drepturi şi valori similare
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi
altor drepturi şi valori similare privind activităţile fără scop patrimonial
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale
şi altor drepturi şi valori similare privind activităţile economice
Amortizarea fondului comercial
Amortizarea fondului comercial privind activităţile economice
Amortizarea altor imobilizări necorporale
Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără
scop patrimonial
Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice
Amortizări privind imobilizările corporale
Amortizarea amenajărilor de terenuri
Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop
patrimonial
Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile economice
Amortizarea construcţiilor
Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial
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2812.02
2813
2813.01
2813.02
2814
2814.01
2814.02
2815
2815.01
2815.02
2816
2816.01
2816.02
2817
2817.01

2817.02

29
290
291
293
296
3
30
301
302
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3028
303
308
33
331
332
34
341
345
346
348

Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice
Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii
de lucru)
Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii
de lucru) privind activităţile fără scop patrimonial
Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii
de lucru) privind activităţile economice
Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare
Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare
privind activităţile fără scop patrimonial
Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare
privind activităţile economice
Amortizarea mijloacelor de transport
Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile fără scop
patrimonial
Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile economice
Amortizarea animalelor şi plantaţiilor
Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile fără scop
patrimonial
Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile economice
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind
activităţile fără scop patrimonial
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind
activităţile economice
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR
Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale
Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs
Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare
CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale auxiliare
Combustibili
Materiale pentru ambalat
Piese de schimb
Seminţe şi materiale de plantat
Furaje
Alte materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de inventar
Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale
PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE
Produse în curs de execuţie
Lucrări şi servicii în curs de execuţie
PRODUSE
Semifabricate
Produse finite
Produse reziduale
Diferenţe de preţ la produse
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35
351
354
356
357
358
36
361
368
37
371
378
38
381
388
39
391
392
3921
3922
393
394
395
396
397
398
4
40
401
403
404
405
408
409
4091
4092
41
411
4111
4118
413
418
419
42
421
423
424
425
426
427
428
4281
4282

STOCURI AFLATE LA TERŢI
Materii şi materiale aflate la terţi
Produse aflate la terţi
Animale aflate la terţi
Mărfuri aflate la terţi
Ambalaje aflate la terţi
ANIMALE
Animale şi păsări
Diferenţe de preţ la animale şi păsări
MĂRFURI
Mărfuri
Diferenţe de preţ la mărfuri
AMBALAJE
Ambalaje
Diferenţe de preţ la ambalaje
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI
PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
Provizioane pentru deprecierea materialelor
Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile
Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
Provizioane pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie
Provizioane pentru deprecierea produselor
Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
Provizioane pentru deprecierea animalelor
Provizioane pentru deprecierea mărfurilor
Provizioane pentru deprecierea ambalajelor
CONTURI DE TERŢI
FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
Furnizori
Efecte de plătit
Furnizori de imobilizări
Efecte de plătit pentru imobilizări
Furnizori - facturi nesosite
Furnizori - debitori
Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor
Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări
CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
Clienţi
Clienţi
Clienţi incerţi sau în litigiu
Efecte de primit de la clienţi
Clienţi - facturi de întocmit
Clienţi - creditori
PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
Personal - salarii datorate
Personal - ajutoare materiale datorate
Participarea personalului la rezultatul activităţilor economice
Avansuri acordate personalului
Drepturi de personal neridicate
Reţineri din salarii datorate terţilor
Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
Alte datorii în legătură cu personalul
Alte creanţe în legătură cu personalul
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43
431
4311
4312
4313
4314
437
4371
4372
438
4381
4382
44
441
442
4423
4424
4426
4427
4428
444
445
446
447
448
4481
4482
45
451
4511
4519
452
4521
4528
458
4581
4582
46
461
462
47
471
472
473
48
481
482
489
49
491
495
496

ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
Asigurări sociale
Contribuţia unităţii la asigurările sociale
Contribuţia personalului la asigurările sociale
Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate
Ajutor de şomaj
Contribuţia unităţii la fondul de şomaj
Contribuţia personalului la fondul de şomaj
Alte datorii şi creanţe sociale
Alte datorii sociale
Alte creanţe sociale
BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI
ASIMILATE
Impozitul pe profit
Taxa pe valoarea adăugată
Taxa pe valoarea adăugată de plată
Taxa pe valoarea adăugată de recuperat
Taxa pe valoarea adăugată deductibilă
Taxa pe valoarea adăugată colectată
Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă
Impozitul pe venituri de natura salariilor
Subvenţii
Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate
Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
Alte datorii faţă de bugetul statului
Alte creanţe privind bugetul statului
GRUP ŞI ASOCIAŢI
Decontări în cadrul grupului
Decontări în cadrul grupului
Dobânzi aferente decontărilor în cadrul grupului
Decontări privind interesele de participare
Decontări privind interesele de participare
Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare
Decontări din operaţii în participaţie
Decontări din operaţii în participaţie - pasiv
Decontări din operaţii în participaţie - activ
DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
Debitori diverşi
Creditori diverşi
CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
Cheltuieli înregistrate în avans
Venituri înregistrate în avans
Decontări din operaţii în curs de clarificare
DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
Decontări între unitate şi subunităţi
Decontări între subunităţi
Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
Provizioane pentru deprecierea creanţelor - clienţi
Provizioane pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul
grupului sau unităţii
Provizioane pentru deprecierea creanţelor -debitori diverşi
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5
50
501
503
505
506
508
5081
5088
509
51
511
5112
5113
5114
512
5121
5124
5124,01
5124,02
5125
5126
513
5131

5131,01
5131,02
5131,03
5131,04
5131,05
5131,06
5131,07
5131,08
5139
5139,01
5139,04
518
5186
5187
519
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
53
531
5311

CONTURI DE TREZORERIE
INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
Investiţii financiare pe termen scurt la societăţi din cadrul grupului
Acţiuni
Obligaţiuni emise şi răscumpărate
Obligaţiuni
Alte investiţii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate
Alte titluri de plasament
Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament
Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt
CONTURI LA BĂNCI
Valori de încasat
Cecuri de încasat
Efecte de încasat
Efecte remise spre scontare
Conturi curente la bănci
Conturi la bănci în lei
Conturi la bănci în valută
Disponibil în valută privind activităţile fără scop patrimonial
Disponibil în valută privind activităţile economice
Sume în curs de decontare
Carnete de cecuri cu limită de sumă
Disponibil cu destinaţie specială
Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar,
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al
arhitecturii şi de divertisment
Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar
Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic
Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral
Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical
Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric
Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice
Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii
Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment
Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială
Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie
specială încasate în lei
Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie
specială încasate în valută
Dobânzi
Dobânzi de plătit
Dobânzi de încasat
Credite bancare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă
Credite externe guvernamentale
Credite externe garantate de stat
Credite externe garantate de bănci
Credite de la trezoreria statului
Credite interne garantate de stat
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
CASA
Casa
Casa în lei
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Casa în valută
Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial
Casa în valută privind activităţile economice
532
Alte valori
5321
Timbre fiscale şi poştale
Bilete de tratament şi odihnă
5322
5323
Tichete şi bilete de călătorie
Alte valori
5328
ACREDITIVE
Acreditive
541
5411
Acreditive în lei
5412
Acreditive în valută
5412.01 Acreditive în valută privind activităţile fără scop patrimonial
5412.02 Acreditive în valută privind activităţile economice
542
Avansuri de trezorerie
VIRAMENTE INTERNE
581
Viramente interne
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE
TREZORERIE
591
Provizioane pentru deprecierea investiţiilor financiare la societăţi
din cadrul grupului
Provizioane pentru deprecierea acţiunilor
593
595
Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor emise şi răscumpărate
Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor
596
598
Provizioane pentru deprecierea altor investiţii financiare şi creanţe asimilate
CONTURI DE CHELTUIELI*)
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
Cheltuieli cu materiile prime
601
Cheltuieli cu materialele consumabile
602
Cheltuieli cu materialele auxiliare
6021
6022
Cheltuieli privind combustibilul
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6023
Cheltuielile privind piesele de schimb
6024
Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
6025
6026
Cheltuieli privind furajele
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
6028
603
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604
Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia şi apa
605
606
Cheltuieli privind animalele şi păsările
607
Cheltuieli privind mărfurile
608
Cheltuieli privind ambalajele
CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
611
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
612
Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
613
Cheltuieli cu primele de asigurare
614
Cheltuieli cu studiile şi cercetările
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
621
Cheltuieli cu colaboratorii
622
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
623
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
624
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
625
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
626
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
5314

5314.01
5314.02

54

58
59

6
60

61

62
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627
628
63
635
64
641
645
6451
6452
6453
6458
65
654
655
6551
6552
656
657
6571
6572
658
6581
6582
6583
6588
66
663
664
6641
6642
665
666
667
668
67
671
68
681
6811
6812
6813
6814
686
6863
6864
6868

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
CHELTUIELI CU PERSONALUL
Cheltuieli cu salariile personalului
Cheltuieli privind asigurările şi protecţiasocială
Contribuţia unităţii la asigurările sociale
Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial
Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară
Cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale
Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului
Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane
juridice fără scop patrimonial
Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară transferate altor
persoane juridice fără scop patrimonial
Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate transferate
altor persoane juridice fără scop patrimonial
Alte cheltuieli de exploatare
Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
Donaţii şi subvenţii acordate
Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
Alte cheltuieli de exploatare
CHELTUIELI FINANCIARE
Pierderi din creanţe legate de participaţii
Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
Pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
Cheltuieli privind dobânzile
Cheltuieli privind sconturile acordate
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI EXTRAORDINARE
Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE ŞI PROVIZIOANELE
Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea
imobilizărilor
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea
activelor circulante
Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele
Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea
imobilizărilor financiare
Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea
activelor circulante
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a
obligaţiunilor
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69
691
7
70
701
702
703
704
705
706
707
708
71
711
72
721
722
73
731
7311
7312
732
733
7331
7332
734
7341
7342
735
736
737

738

739
7391
7392
7393
7394
7399
74
741
7411
7417
75
754

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
Cheltuieli cu impozitul pe profit
CONTURI DE VENITURI
CIFRA DE AFACERI
Venituri din vânzarea produselor finite
Venituri din vânzarea semifabricatelor
Venituri din vânzarea produselor reziduale
Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
Venituri din studii şi cercetări
Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri din activităţi diverse
VARIAŢIA STOCURILOR
Variaţia stocurilor
VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
Venituri din producţia de imobilizări necorporale
Venituri din producţia de imobilizări corporale
VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură
ale membrilor şi simpatizanţilor
Venituri din cotizaţiile membrilor
Venituri din 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 donaţii
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare
Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea
disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial
Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor
rezultate din activităţile fără scop patrimonial
Venituri din 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
Venituri din acţiuni întâmplătoare realizate de organizaţii
sindicale/patronale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit
statutului de organizare şi funcţionare
Venituri excepţionale 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
Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului
Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube
Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără
scop patrimonial
Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial
VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
Venituri din subvenţii de exploatare
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi

96

758
7581
7582
7583
7584
7588
76
761
7611
7612
7613
7614
7615
7616
762
763
764
7641
7642
765
766
767
768
77
771
78
781
7812
7813
7814
786
7863
7864
79
791
7911

7911.01
7911.02
7911.03
7911.04
7911.05
7911.06
7911.07
7911.08
7919
8
80
801
8011
8018

Alte venituri din exploatare
Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
Venituri din donaţii şi subvenţii primite
Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
Venituri din subvenţii pentru investiţii
Alte venituri din exploatare
VENITURI FINANCIARE
Venituri din imobilizări financiare
Venituri din titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului
Venituri din titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului
Venituri din titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din
cadrul grupului
Venituri din titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din
afara grupului
Venituri din titluri de participare strategice în cadrul grupului
Venituri din titluri de participare strategice în afara grupului
Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
Venituri din creanţe imobilizate
Venituri din investiţii financiare cedate
Venituri din imobilizări financiare cedate
Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate
Venituri din diferenţe de curs valutar
Venituri din dobânzi
Venituri din sconturi obţinute
Alte venituri financiare
VENITURI EXTRAORDINARE
Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
VENITURI DIN PROVIZIOANE
Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
Venituri financiare din provizioane
Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare
Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
Venituri cu destinaţie specială
Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar,
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al
arhitecturii şi de divertisment
Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar
Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic
Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral
Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical
Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric
Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice
Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii
Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment
Alte venituri cu destinaţie specială
CONTURI SPECIALE
CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
Angajamente acordate
Giruri şi garanţii acordate
Alte angajamente acordate
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802
8021
8028
803
8031
8032
8033
8034
8036
8037
8038
8039
809
89
891
892

Angajamente primite
Giruri şi garanţii primite
Alte angajamente primite
Alte conturi în afara bilanţului
Imobilizări corporale luate cu chirie
Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
Valori materiale primite în păstrare sau custodie
Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
Efecte scontate neajunse la scadenţă
Stocuri de natura obiectelor de inventar
Alte valori în afara bilanţului
Contrapartida
BILANŢ
Bilanţ de deschidere
Bilanţ de închidere

*) Cheltuielile activităţilor fără scop patrimonial, cheltuielile cu destinaţie
specială şi cheltuielile activităţilor economice se evidenţiază din punct de vedere
contabil distinct (analitice distincte în cadrul conturilor din clasa 6).
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CAPITOLUL 4
FORMATUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

COD FISCAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Activităţi desfăşurate:

JUDEŢUL __________________|_|_|

- Fără scop patrimonial Cod CAEN |_|_|_|_|

UNITATEA ______________________
ADRESA loc. ________, sector __

Efectivul de personal |_|_|_|_|
- Economică sau financiară Cod CAEN |_|_|_|_|_|

str. ________________, nr. ____
bl. ______, ap. _____, sc. ____

Efectivul de personal |_|_|_|_|_|
- Durata efectivă de funcţionare

TELEFON _________ FAX _________

în anul ........ (în luni) |_|_|

BILANŢ
încheiat la data de 31 decembrie ..........
- mii lei -

10
DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.
rd.
B

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd. 02 + 05 + 08)

01

I.

IMOBILIZARI NECORPORALE (rd 03 + 04)

02

- privind activităţile fără scop patrimonial
ct. 2011 + 2031 + 2051 + 2081 + 2331 + 234 2801.01 - 2803.01 - 2805.01 - 2808.01 - 290 - 293*

03

- privind activităţile economice
(ct. 2012 + 2032 + 2052 + 207 + 2082 + 2332 +
234 - 2801.02 - 2803.02 - 2805.02 - 2807.02 2808.02 - 290 - 293*)

04

IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)

05

- privind activităţile fără scop patrimonial
(ct. 2111.01 + 2112.01 + 2121.01 + 2131.01 +
2132.01 + 2133.01 + 2134.01 + 2141.01 + 2311 +
232 - 2811.01 - 2812.01 - 2813.01 - 2814.01 2815.01 - 2816.01 - 2817.01 - 291 - 293*)

06

- privind activităţile fără scop patrimonial
(ct. 2111.01 + 2112.01 + 2121.01 + 2131.01 +
232 - 2811.01 - 2812.01 - 2813.01 - 2814.01 2815.01 - 2816.01 - 2817.01 - 291 - 293*)

07

II
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Sold la:
începutul sfârşitul
anului
anului
1

2

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE
(ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 267 - 296)

08

B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
(rd. 10 + 11 + 12 + 13)

09

I.

STOCURI
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 331 + 332 + 341 +
345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 +
361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 +
4091 - 4428)

10

II

CREANŢE
(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă
mai mare de un an se prezintă separat.)
(ct. 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** +
437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 +
446** + 447** + 4482 + 451** + 452** + 4582 + 461 +
473** - 491 - 495 - 496 + 5187)

11

III INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 591 - 593 - 595 - 596 - 598)

12

IV CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5126 + 5131 + 5139 +
531 + 532 + 541 + 542)

13

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

14

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +
4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +
452*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

15

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE
(rd. 09 + 14 - 15 - 22)

16

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 01 + 16 - 21)

17

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +
4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +
452*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

18

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI
ct. 151)

19

VENITURI ÎN AVANS (rd. 21 + 22), din care:

20

I.

100

ct. 131

21

ct. 472

22

J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 24 + 25 - 26 + 27 + 28 - 29 + 36 - 37 - 44)
I.

23

APORTURI (ct. 102)

24

II. REZERVE DIN REEVALUARE
(ct. 105)

Sold C
Sold D

25
26
27

Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold

28
29
30

III. REZERVE
(ct. 106)
IV REZULTATUL REPORTAT
(ct. 117)
Rezultatul reportat al activităţilor fără
scop patrimonial (ct. 1171.01)
Rezultatul reportat al activităţilor cu
destinaţie specială (ct. 1171.02)
Rezultatul reportat al activităţilor
economice (ct. 1172)
V REZULTATUL EXERCIŢIULUI
(ct. 120)
Rezultatul activităţilor fără scop
patrimonial (ct. 1201.01)
Rezultatul activităţilor cu destinaţie
specială (ct. 1201.02)
Rezultatul activităţilor economice
(ct. 1202)
REPARTIZAREA REZULTATULUI
EXERCIŢIULUI (ct. 129)

C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Repartizarea rezultatului activităţilor
fără scop patrimonial (ct. 1291.01)

45

Repartizarea rezultatului activităţilor
economice (ct. 1292)

46

Fondul social al membrilor Caselor de
Ajutor Reciproc (ct. 113)

47

TOTAL CAPITALURI (rd. 23 + 47)

48

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective
** Solduri debitoare ale conturilor respective
*** Solduri creditoare ale conturilor respective
ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele, semnătura
şi ştampila unităţii

ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele şi semnătura
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CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31 decembrie ......
- mii lei -

20
DENUMIREA INDICATORILOR

I

A
contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor
şi simpatizanţilor (ct. 731)

Nr. Prevederi Exerciţiul financiar
rd. anuale
precedent încheiat
B

Venituri din taxele de înregistrare stabilite 03
potrivit legislaţiei în vigoare (ct. 732)
04

Venituri din donaţii (ct. 7331)

Venituri din sumele sau bunurile primite prin 05
sponsorizare (ct. 7332)
Venituri din dobânzile obţinute din plasarea 06
disponibilităţilor rezultate din activităţile fără
scop patrimonial (ct. 7341)
Venituri din dividendele obţinute din plasarea 07
disponibilităţilor rezultate din activităţile fără
scop patrimonial (ct. 7342)
Venituri pentru care se datorează impozit pe 08
spectacole (ct. 735)
Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau 09
de la bugetele locale (ct. 736)
Venituri din acţiuni întâmplătoare realizate de 10
organizaţii sindicale/patronale, utilizate în
scop social sau profesional potrivit statutului
de organizare şi funcţionare (ct. 737)
Venituri excepţionale 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 (ct. 738)

11

Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului 12
(ct. 7391)
Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din 13
străinătate (ct. 7392)
Venituri din despăgubiri de asigurare pagube 14
(ct. 7393)
Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate 15
din activităţile fără scop patrimonial (ct. 7394)
Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial 16
(ct. 7399)
102

1

2

3

II

Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial 17
(rd. 18 + 19 + 20 + 22 + 23 + 25 + 28 + 31 - 32)
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)

18

Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de 19
terţi (conturi din grupa 61)
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 20
(conturi din grupa 62) - total, din care:
21

- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 22
asimilate (ct. 635)
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) 23
- total, din care:
- cheltuieli privind asigurările şi protecţia 24
socială (ct. 645)
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 25
65) - total, din care:
- cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana 26
juridică fără scop patrimonial (ct. 655)
- ajutoare şi împrumuturi nerambursabile 27
transferate altor persoane juridice fără scop
patrimonial (ct. 657)
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - 28
total, din care:
- cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)

29

- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

30

Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente 31
extraordinare (ct. 671)
Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele 32
(conturi din grupa 68) - total, din care
- cheltuieli de exploatare privind amortizările şi 33
provizioanele (ct. 681)
- cheltuieli financiare privind amortizările şi 34
provizioanele (ct. 686)
III Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial
35
Excedent (rd. 01 - 17)
Deficit (rd. 17 - 01)
36
IV Venituri din activităţile cu destinaţie specială - 37
TOTAL
V Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială 38
- TOTAL
VI Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială
Excedent (rd. 37 - 38)
39
Deficit (rd. 38 - 37)
40
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VII Venituri din activităţile economice - TOTAL
(rd. 42 + 44 - 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 52 + 53)

41

Cifra de afaceri (conturi din gr. 70) - total, din care: 42
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

43

Variaţia stocurilor
(ct. 711)

44
45
46

Solduri creditoare
Solduri debitoare

Venituri din producţia de imobilizări
(conturi din grupa 72)
Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 741)

47

Alte venituri din exploatare (conturi din grupa 75)

48

Venituri financiare (conturi din grupa 76)
total, din care:

49

- venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

50

- venituri din dobânzi (ct. 766)

51

Venituri din subvenţii pentru evenimente 52
extraordinare şi altele similare (ct. 771)
Venituri din provizioane (conturi din grupa 78)

53

VIII Cheltuieli privind activităţile economice - TOTAL 54
(rd. 55 + 57 + 58 + 60 + 61 + 63 + 64 + 67 + 68 + 71)
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) 55
- total, din care:
56

- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de 57
terţi (conturi din grupa 61)
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 58
(conturi din grupa 62) - total, din care:
59
- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 60
asimilate (ct. 635)
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) 61
- total, din care:
- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 62
(ct. 645)
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) 63
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - 64
total, din care:
- cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)

65

- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

66

Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente 67
extraordinare (ct. 671)
Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele (conturi 68
din grupa 68) - total, din care:
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- cheltuieli de exploatare privind amortizările şi 69
provizioanele (ct. 681)
- cheltuieli financiare privind amortizările şi 70
provizioanele (ct. 686)
Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)
IX Rezultatul activităţilor economice
Excedent (rd. 41 - 54)
X

71
72

Deficit (rd. 54 - 41)

73

Venituri totale (rd. 01 + 37 + 41)

74

XI Cheltuieli totale (rd. 17 + 38 + 54)
XII Rezultatul net al exerciţiului
Excedent (rd. 74 - 75)

75
76

Deficit (rd. 75 - 74)

77

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele, semnătura

Numele, prenumele şi semnătura

şi ştampila unităţii

NOTE EXPLICATIVE
NOTA 1
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI
la data de 31 decembrie

21

- mii lei DENUMIREA INDICATORILOR

A

Nr.
rd.

B

Realizări
activităţi
activităţi
activităţi
fără scop cu destinaţie economice
specială
patrimonial

1

2

REPARTIZĂRI DIN EXCEDENT:
(rd. 02 la 04)

01

X

- constituirea de rezerve legale

02

X

- acoperirea deficitelor contabile din anii precedenţi 03

X

- alte repartizări din excedent, prevăzute de lege

04

X

EXCEDENT NEREPARTIZAT

05

TOTAL DE CONTROL (rd. 01 + 05)

06

105

3

NOTA 2
DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ*

22

- mii lei DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.
rd.

A

B

Disponibil cu destinaţie specială
TOTAL (rd. 02 la 10)

01

Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea
timbrului literar

02

Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea
timbrului cinematografic

03

Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea
timbrului teatral

04

Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea
timbrului muzical

05

Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea
timbrului folcloric

06

Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea
timbrului artelor plastice

07

Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea
timbrului arhitecturii

08

Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea
timbrului de divertisment

09

Disponibil cu destinaţie specială privind alte
venituri cu destinaţie specială, potrivit legii**)

10

Disponibil la Încasări Plăţi Disponibil
începutul
la sfârşitul
anului
anului
1
2
3
4

*) Se completează de către persoanele juridice fără scop patrimonial care gestionează,
potrivit legii, venituri cu destinaţie specială.
**) Se detaliază pe feluri de venituri cu destinaţie specială în raportul administratorilor.
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NOTA 3

CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI*)
privind "Veniturile cu destinaţie specială din aplicarea timbrului ........"
la data de 31 decembrie

23
DENUMIREA INDICATORILOR

A

- mii lei Nr. Prevederi Realizat
rd. anuale
B

VENITURI - TOTAL

01

CHELTUIELI - TOTAL din care pentru:

02

- susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional

03

1

2

- participarea la concursuri de interpretare şi creaţie în ţară 04
şi în străinătate
- promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de 05
peste hotare
- susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi 06
muzicale
- completarea fondurilor destinate susţinerii activităţii 07
tinerilor creatori, interpreţi executanţi
- sprijinirea materială a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor 08
pensionari
- sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparţinând 09
uniunilor de creaţie
- sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi internaţional a 10
operelor artistice de valoare
- cinstirea şi perpetuarea memoriei personalităţilor culturii 11
româneşti şi ale minorităţilor naţionale, atât în ţară, cât şi în
străinătate
- punerea în valoare a patrimoniului folcloric etnografic din 12
România
- susţinerea financiară a spectacolelor în care sunt 13
prezentate opere de creaţie ai căror autori sunt români sau
reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România
- susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor şi 14
interpreţilor
- cheltuieli de funcţionare a organismului financiar, după caz

15

EXCEDENT (rd. 01 - 02)

16

DEFICIT (rd. 02 - 01)

17

*) Se completează distinct pentru fiecare fel de venit cu destinaţie specială conform
Legii nr. 35/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
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NOTA 4
SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR

24

- mii lei -

Creanţe

0

Sold la 31
decembrie
(col. 2 + 3)

Termen de lichiditate
sub un an

peste un an

2

1

3

Total, din care:

- mii lei Datorii*)

0

Sold la 31
decembrie
(col. 2 + 3 + 4)

Termen de exigibilitate
sub un an 1 2

1

5 ani

peste 5 ani

3

4

Total, din care:

*) Se menţionează următoarele informaţii:
- clauzele legate de achitarea datoriilor şi ratele dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecări:
- valoarea datoriei;
- valoarea şi natura garanţiilor;
- valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane.
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NOTA 5
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
Si - Sold la 1 ianuarie
Cr - Creşteri
To - Total
Sd - Sold la 31 decembrie
De - Deprecierea înregistrată în cursul exerciţiului
Re - Reduceri sau reluări
Nr.
rd.

VALOAREA BRUTĂ
Si Cr

Elemente de active

Reduceri
To

A

4

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd. 02 + 07 + 16)

01

X

I IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(rd. 03 + 04 + 05 + 06)

02

X

Cheltuieli de constituire şi de dezvoltare 03

X

Concesiuni, brevete, licenţe, mărci
comerciale şi alte drepturi şi valori 04
similare

X

Alte imobilizări necorporale

05

X

Imobilizări necorporale în curs

06

X

II IMOBILIZĂRI CORPORALE
07
(rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

X

08

Construcţii

09

Echipamente tehnologice (maşini,
utilaje şi instalaţii de lucru)

10

Aparate şi instalaţii de măsurare,
control şi reglare

11

Mijloace de transport

12

Animale şi plantaţii

13

Mobilier, aparatură birotică, echipamente 14
de protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active corporale
Imobilizări corporale în curs

15

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE

16
109

(col.
9=6+
7-8)

din care: (col.
dezmembrări 5=1+
şi casări
2-3)

B 1 2 3

Terenuri şi amenajări de terenuri

Sd

- mii lei DEPRECIERI
(amortizare şi
provizioane)
Si De Re Sd

X

5

6

7

8

9

NOTA 6
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITĂŢILE ECONOMICE
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
Si - Sold la 1 ianuarie
Cr - Creşteri
To - Total
Sd - Sold la 31 decembrie
De - Deprecierea înregistrată în cursul exerciţiului
Re - Reduceri sau reluări
Nr.
rd.

VALOAREA BRUTĂ
Si Cr

Elemente de active

Reduceri
To

A

4

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd. 02 + 07 + 16)

01

X

I IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(rd. 03 + 04 + 05 + 06)

02

X

Cheltuieli de constituire şi de dezvoltare 03

X

Concesiuni, brevete, licenţe, mărci
comerciale şi alte drepturi şi valori 04
similare

X

Alte imobilizări necorporale

05

X

Imobilizări necorporale în curs

06

X

II IMOBILIZĂRI CORPORALE
07
(rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

X

08

Construcţii

09

Echipamente tehnologice (maşini,
utilaje şi instalaţii de lucru)

10

Aparate şi instalaţii de măsurare,
control şi reglare

11

Mijloace de transport

12

Animale şi plantaţii

13

Mobilier, aparatură birotică, echipamente 14
de protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active corporale
Imobilizări corporale în curs

15

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE

16
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(col.
9=6+
7-8)

din care: (col.
dezmembrări 5=1+
şi casări
2-3)

B 1 2 3

Terenuri şi amenajări de terenuri

Sd

- mii lei DEPRECIERI
(amortizare şi
provizioane)
Si De Re Sd

X

5

6

7

8

9

CAPITOLUL 6
MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE
A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI
EXPLICAŢIE
1

CONT DEBITOR
2

3

I. CAPITAL ŞI REZERVE
1. Aporturi
- Aportul în natură şi în numerar la
constituirea patrimoniului social
205,
213,
262,
302,
381,
512,
- Majorarea patrimoniului social din
rezerve (exclusiv activităţile cu
destinaţie specială)
- Reducerea patrimoniului social cu
deficitele din exerciţiile
financiare precedente (exclusiv
activităţile cu destinaţie specială)
2. Rezerve
- Rezerve constituite din excedentele
înregistrate la închiderea
exerciţiului financiar (exclusiv
activităţile cu destinaţie specială)
- Rezerve constituite din excedentele
reportate din exerciţiile financiare
precedente (exclusiv activităţile cu
destinaţie specială)
- Rezerve utilizate pentru acoperirea
deficitelor din exerciţiile
financiare precedente (exclusiv
activităţile cu destinaţie specială)
3. Subvenţii pentru investiţii
- Subvenţii pentru investiţii,
de primit

CONT CREDITOR

%
=
208, 211, 212,
214, 231, 261,
263, 265, 301,
303, 361, 371,
503, 506, 508,
531

102

106

=

102

102

=

117

129

=

106

117

=

106

106

=

117

445

=

131

- Subvenţii pentru investiţii primite
512
111

=

131

- Donaţii sau plusuri de inventar
constatate la imobilizările
203, 205, 208, 211, =
necorporale sau corporale privind
212, 213, 214
activităţile economice
- Cota-parte subvenţiilor pentru
investiţii trecută la venituri,
131
corespunzătoare amortizării incluse
în costuri privind activităţile
economice
- Înregistrarea subvenţiei de restituit
sau restituită

131

4. Împrumuturi şi datorii asimilate
- Împrumuturi din emisiuni de
obligaţiuni
- Dobânzi datorate aferente
împrumuturilor din emisiunea de
obligaţiuni

=

758

=

461

462, 512

=

666

131

161

=

168

- Răscumpărarea obligaţiunilor emise
505

=

512, 531

- Anularea obligaţiunilor răscumpărate
161

=

505

168

=

512

- Plata dobânzilor

- Înregistrarea primei de rambursare
aferente împrumuturilor din emisiuni 169
de obligaţiuni cu primă de rambursare
- Trecerea pe cheltuieli a primelor de
rambursare
- Credite bancare pe termen lung
primite

=

161

686

512

=

=

169

162

- Dobânzi datorate aferente creditelor
bancare pe termen lung

666

=

168

- Rambursarea creditelor bancare pe
termen lung

162

=

512

- Plata dobânzilor
168
112

=

512

5. Leasing financiar (locatar)
- Primirea bunului în leasing
212, 213

=

167

=

168

- Dobânda aferentă
471
- Înregistrarea facturii pentru rata
scadentă
- rata scadentă
- dobânda aferentă

%
167
168

=

404

666

=

471

- cheltuiala cu dobândă
II. ACTIVE IMOBILIZATE
1. Intrarea imobilizărilor
- Imobilizări necorporale şi corporale
achiziţionate de la terţi pentru
activităţile fără scop patrimonial

%
=
404
201, 203, 205, 208,
211, 212, 213, 214,

- Imobilizări necorporale şi corporale
achiziţionate de la terţi pentru
%
=
404
activităţile economice
201, 203, 205, 207,
208, 211, 212, 213,
214, 231, 4426
- Imobilizări necorporale în curs
realizate pe cont propriu pentru
activităţile economice

233

- Imobilizări necorporale în curs
recepţionate pentru activităţile
%
economice
203, 205, 208
- Imobilizări corporale în curs
realizate pe cont propriu pentru
activităţile economice
- Imobilizări corporale în curs
recepţionate pentru activităţile
economice

231

=

=

721

233, 721

=

%
=
211, 212, 213, 214

722

231, 722

- Imobilizări financiare achiziţionate
%
261 la 265
- Plăţile efectuate pentru
imobilizările financiare
achiziţionate

269

113

=

=

269

%
512, 531

- Titluri primite ca urmare a
participării în natură la capitalul
social al unei societăţi comerciale

%
261 la 265
281

= 211, 212, 213,
214

- Diferenţe dintre valoarea titlurilor
primite şi valoarea neamortizată a
%
imobilizărilor corporale
261 la 265
- Titluri primite ca urmare a
reinvestirii dividendelor
2. Amortizarea imobilizărilor
- Amortizarea imobilizărilor
necorporale şi corporale

=

%
=
261 la 265

681

761

=

3. Creanţe imobilizate
- Împrumuturi pe termen lung şi dobânzi
aferente acordate societăţilor
267
comerciale la care se deţin
participaţii
- Încasarea creanţelor şi dobânzilor
aferente legate de participaţii
- Garanţii depuse şi alte creanţe
imobilizate la dispoziţia terţilor
- Restituirea garanţiilor depuse şi a
altor creanţe imobilizate
4. Leasing financiar (locator)
- Predarea bunurilor în regim de
leasing financiar

%
512, 531
267

%
512, 531

267
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%
280, 281

=
%
512, 531, 763

=

267

=

%
512, 531

=

267

=

%
212, 213

- Dobânda aferentă
- Facturarea ratelor şi dobânzilor
scadente
- Înregistrarea la venituri a dobânzii
facturate

267

=

472

411

=

%
706, 267

472

=

766

- Diminuarea creanţei cu cota-parte din
veniturile facturate
658
5. Ieţirea imobilizărilor
- Vânzarea imobilizărilor necorporale
privind activităţile economice

461
114

=

=

267

758

- Valoarea amortizată a imobilizărilor
necorporale privind activităţile
280
economice, scoase din evidenţă
- Valoarea neamortizată a
imobilizărilor necorporale privind
activităţile economice, scoase din
evidenţă

=

%
203, 205, 208

658

=

%
203, 205, 208

- Vânzarea imobilizărilor corporale
privind activităţile fără scop
461
patrimonial şi activităţile economice

=

%
738, 758

- Vânzarea imobilizărilor corporale cu
plata în rate
- Valoarea amortizată a imobilizărilor
corporale privind activităţile fără
scop patrimonial şi activităţile
economice, scoase din evidenţă
- Valoarea neamortizată a
imobilizărilor corporale privind
activităţile fără scop patrimonial
şi activităţile economice,
scoase din evidenţă

461

=

281

%
738, 758, 472

=
%
211, 212, 213,
214

658

=
%
211, 212, 213,
214

- Vânzarea imobilizărilor financiare
461
- Scoaterea din evidenţă a
imobilizărilor financiare
- cu diferenţa dintre valoarea
titlurilor cedate şi valoarea
neamortizată a imobilizărilor
corporale aportate
- cu diferenţa dintre valoarea de
înregistrare a titlurilor şi
valoarea înregistrată în
contul 1068

%
106

=

764

= 261 la 265

664

III. STOCURI
- Achiziţionarea de stocuri pentru
activităţile fără scop patrimonial
%
=
301, 302, 303, 361,
381
- Stocuri primite cu titlu gratuit
pentru activităţile fără scop
patrimonial

%
=
301, 302, 303, 361,
381

115

401

731, 733

- Stocuri rezultate din dezmembrarea
imobilizărilor privind activităţile
%
=
fără scop patrimonial
301, 302, 303

739

- Plusuri de natura stocurilor pentru
activităţile fără scop patrimonial,
constatate la inventariere:
- materii prime

301

=

601

- materiale consumabile
302
- materiale de natura
obiectelor de inventar

=

303

=

602
603

- animale şi păsări
361

=

739

- ambalaje
381
- Achiziţionarea de stocuri pentru
activităţile economice
%
301, 302, 303, 361,
371, 381, 4426
- Producţia, lucrările, serviciile
în curs de execuţie şi produsele
obţinute din producţia proprie la
finele perioadei
- Reluarea producţiei, lucrărilor şi
serviciilor în curs de execuţie, la
începutul perioadei
- Reţinerea din producţie proprie a
produselor finite ca materii prime,
materiale, mărfuri sau ambalaje
- Stocuri primite cu titlu gratuit
pentru activităţile economice

=
=

401

%
=
331, 332, 341, 345,
346, 348, 361, 368

711

608

=

711

%
331, 332

%
=
345
301, 302, 303, 371,
381

%
=
301, 302, 303, 361,
371, 381

758

- Plusuri de natura stocurilor pentru
activităţile economice, constatate
la inventariere:
- materii prime
301

=

601

- materiale consumabile
302

116

=

602

- materiale de natura
obiectelor de inventar

303

=

603

=

711

- produse
%
341, 345, 346, 348
- animale şi păsări
%
361, 368

=

711

- mărfuri
371

=

607

381

=

608

- ambalaje
- Consum de materii prime şi
minusurile de inventar

601

=

301

- Consum de materiale consumabile
şi minusurile de inventar

602

=

302

- Consum de materiale de natura
obiectelor de inventar şi minusurile 603
de inventar

=

303

- Minusuri de inventar la animale şi
păsări:
- achiziţionate
606

=

%
361, 368

- din producţie proprie
711
- Scăderea din evidenţă a mărfurilor
vândute, minusurile de inventar şi
evidenţierea adaosului comercial
şi a taxei pe valoarea adăugată
neexigibilă aferentă

=

%
361, 368

%
=
607, 378, 4428

371

- Minusuri de inventar la ambalaje
608

=

381, 388

711

=

%
341, 345, 346,
348

%
428, 461

=

- Minusuri de inventar la produse

- Imputarea lipsurilor persoanelor
vinovate

758

- Vânzarea către terţi a stocurilor
411
117

= 701 la 708

- Concomitent scoaterea din evidenţă a
stocurilor vândute
- produse finite, semifabricate,
produse reziduale

711

=

%
341, 345, 346

- mărfuri
607

=

371

608

=

381

401

=

403

- ambalaje

IV. DECONTĂRI CU TERŢII
1. Decontări cu furnizorii şi clienţii
- Decontarea pe bază de efecte
comerciale a datoriilor faţă de
furnizori
- Decontarea pe bază de efecte
comerciale a datoriilor faţă de
furnizorii de imobilizări

404

=

405

- Achitarea furnizorilor
401, 404

=

%
512, 513, 531,
541, 542

=

%
512, 513, 531

- Avansuri acordate furnizorilor
409

- Decontarea avansurilor acordate
furnizorilor

401
404

=
sau
=

409
%
232, 234

- Diferenţe favorabile de curs valutar
rezultate în urma lichidării
datoriilor în valută:
- activităţi fără scop patrimonial
401

=

739

401

=

765

- activităţi economice
- Vânzarea produselor:
a) în cazul în care s-au întocmit
facturi

411

118

=

%
701, 702, 703,
704, 705, 707,
708, 4427

b) în cazul în care nu s-au întocmit
facturi

- Emiterea facturilor pentru
operaţiunile evidenţiate anterior în
contul 418 "Clienţi - facturi de
întocmit".
Concomitent, se înregistrează taxa
pe valoarea adăugată colectată
- Diferenţe nefavorabile de curs
valutar rezultate în urma lichidării
creanţelor în valută
- Diferenţe favorabile de curs valutar
rezultate în urma lichidării
creanţelor în valută

418

411

=

%
701, 702, 703,
704, 705, 707,
708, 4428

=

418

4428
%
512, 665
512

=

4427

=

411

=

%
411, 765

- Avansuri primite de la clienţi
%
512, 531

=

419

419

=

411

%
512, 531

=

411

413

=

411

511

=

413

512

=

511

- Scoaterea din evidenţă a clienţilor
incerţi

654

=

411

- Reactivarea clienţilor scoşi din
evidenţă

411

=

754

641

=

421

421

=

- Decontarea avansurilor primite
- Încasarea sumelor datorate de clienţi

- Acceptarea efectelor comerciale
de încasat
- Primirea efectelor comerciale
- Încasarea efectelor comerciale

2. Decontări cu personalul, asigurările
şi protecţia socială
- Salarii datorate personalului
- Reţineri din salarii

119

%
425, 427, 428,
431, 437, 444

- Virarea reţinerilor către terţi
427

=

425

=

%
512, 513, 531

- Plata avansurilor cuvenite

- Achitarea salariilor nete datorate
personalului

421

- Evidenţierea salariilor şi altor
drepturi de personal neridicate

=

%
512, 531

%
=
421, 423, 424

- Achitarea drepturilor de personal
neridicate

%
512, 531

426

426

=

%
512, 531

431

=

423

423

=

- Evidenţierea ajutoarelor materiale
- Reţineri din ajutoare materiale

- Achitarea sumelor nete reprezentând
ajutoare materiale

423

- Drepturile de participare a
salariaţilor la profit
- Impozitul aferent participării
salariaţilor la profit
- Plata drepturilor cuvenite din
participarea salariaţilor la profit

117

- Prescrierea drepturilor de personal
neridicate

645

%
431, 437

3. Decontări cu bugetul şi alte
fonduri speciale
- Evidenţierea impozitului pe profit
datorat

691
120

%
512, 531

=

424

=

444

=

426

- Contribuţia unităţii la asigurările
sociale şi la bugetul asigurărilor
pentru şomaj
- Virarea sumelor datorate bugetului
asigurărilor sociale şi bugetului
asigurărilor pentru şomaj

=

424
424

%
425, 427, 428,
444

%
512, 531
=

%
739, 758

=

%
431, 437

=

512

=

441

- Virarea la bugetul statului a
impozitului datorat

441

- Deducerea lunară a taxei pe valoarea
adăugată deductibilă din taxa pe
valoarea adăugată colectată:
- când taxa pe valoarea adăugată
deductibilă este mai mică decât
taxa pe valoarea adăugată colectată
- când taxa pe valoarea adăugată
deductibilă este mai mare decât
taxa pe valoarea adăugată colectată

=

4427

=

%
4426, 4423

%
=
4427, 4424

- Virarea lunară a taxei pe valoarea
adăugată de plată

4423

- Încasarea sau compensarea taxei pe
valoarea adăugată de recuperat

512

4426

=

%
512, 4423

512

=

4424

- Evidenţierea taxei pe valoarea
adăugată deductibilă:
- achiziţii interne
4426

=

%
401, 404

- achiziţii din import
4426
- Taxa pe valoarea adăugată aferentă
cumpărărilor, devenită exigibilă
- Evidenţierea taxei pe valoarea
adăugată colectată aferentă
vânzărilor
- Taxa pe valoarea adăugată aferentă
vânzărilor, devenită exigibilă

4426

=
=

%
411, 531

4428

- Suportarea pe cheltuieli a taxei pe
valoarea adăugată deductibilă conform 635
prevederilor legale (ex. suma
determinată prin prorată)

512
4428

=

=

4427

4427

=

4426

- Achitarea impozitelor şi taxelor
4423, 444, 446,
447, 448

- Evidenţierea altor impozite şi taxe
datorate (ex. impozitul pe clădiri,
impozitul pe terenuri, taxe de
timbru etc.)

635

121

=

=

%
512, 513
după caz

446

- Evidenţierea datoriilor către alte
organisme publice
- Alte datorii faţă de bugetul statului
(amenzi, majorări, penalităţi etc.)

635
658

=

447

=

448

- Sumele datorate de bugetul statului
unităţii

448

=

- Încasarea de la bugetul statului
a sumelor cuvenite

512

=

448

- Plata către bugetul statului
a sumelor datorate

448

=

512

%
739, 758, 791

4. Decontări în cadrul grupului,
unităţii, debitori şi creditori
diverţi
- Virări de sume către unităţi din
cadrul grupului:
- virarea sumelor
451

=

512

512

=

451

- încasarea sumelor
- Dobânzi de încasat aferente
împrumuturilor acordate unităţilor
din cadrul grupului

451

=

%
734, 766

- Dobânzi datorate unităţilor
din cadrul grupului

666

=

451

- Contribuţii şi cotizaţii datorate,
potrivit statutului

655

=

451, 462

- Evidenţierea veniturilor transferate
coparticipanţilor din operaţiuni în
%
=
participaţie, precum şi primirea de
701 la 786
la coparticipanţi a cheltuielilor
601 la 686
rezultate din operaţiuni în
participaţie, privind activităţile economice
- Încasarea sumelor de la
coparticipanţi
- Evidenţierea cheltuielilor
transferate coparticipanţilor şi a
veniturilor primite prin transfer
de la aceştia pentru operaţiuni în
participaţie, privind activităţile
economice
- Plata sumelor cuvenite
coparticipanţilor

%
512, 531
458

458

122

458

=

=

=

458

%
601 la 686
701 la 786

%
512, 531

- Cote-părţi datorate potrivit
statutului

656

=

- Plata sumelor către subunităţi sau
unitate

481

=

- Încasarea sumelor de la subunităţi
sau unitate
%
512, 513, 531

481
%
512, 513, 531

=

481

461

=

754

461

=

758

- Valoarea debitelor reactivate
- Lipsuri de valori imputate terţilor
- Lichidarea debitelor prin încasare
sau scăzute din evidenţă ca
%
insolvabile
512, 513, 531, 658
- Evidenţierea dividendelor de încasat
din plasarea disponibilităţilor
461
rezultate din activităţile fără scop
patrimonial
- Disponibilităţi intrate în cont,
neidentificate

%
512, 513

- Sume restituite de unitate în urma
clarificării
473

=

=

461

734

=

473

=

%
512, 513

- Diferenţe de curs valutar rezultate
cu ocazia evaluării debitorilor
diverţi în valută la închiderea
exerciţiului financiar sau la
decontare:
- nefavorabile
665

=

461

461

=

765

- favorabile
- Sume încasate de la creditori
diverţi şi necuvenite
- Lichidarea datoriilor faţă de
creditorii diverşi

%
=
512, 513, 531
462

123

=

462

%
512, 513, 531

- Diferenţe de curs valutar rezultate
cu ocazia evaluării creditorilor
diverşi în valută la închiderea
exerciţiului financiar sau la
decontare:
- nefavorabile
665

=

462

- favorabile
462

=

765

V. OPERAŢIUNI PRIVIND CONTURILE DE TREZORERIE
- Ridicări de numerar de la bancă
581
=
%
512, 513
531

=

581

- Depuneri de numerar la bancă
581

=

531

%
512, 513

=

581

542

=

531

=

542

- Acordarea avansurilor de trezorerie
- Decontarea avansurilor de trezorerie
%
301 la 388, 401,
404, 531,
601 la 628, 4426
- Evidenţierea dobânzilor de plătit
aferente exerciţiului

666

=

518

- Achitarea dobânzilor datorate
518
- Evidenţierea dobânzilor de încasat
aferente disponibilităţilor aflate
518
în conturi la bănci
- Încasarea dobânzilor aferente
disponibilităţilor în conturi la
bănci

512

- Cumpărarea de timbre poştale,
tichete şi bilete de călătorie şi
alte valori

532

- Deschiderea acreditivelor în favoarea
terţilor

124

=

512

=

%
734, 766

=

%
518, 734, 766
=

401

581

=

512

541

=

581

- Utilizarea acreditivelor
%
401, 404
- Achiziţionarea investiţiilor
financiare pe termen scurt

=

541

%
= 509, 512, 531
503, 505, 506, 508

- Anularea obligaţiunilor emise şi
răscumpărate

161

=

- Vânzarea investiţiilor financiare
pe termen scurt:
- în situaţia obţinerii unui câştig
financiar

461

=

%
461
664

= 503, 506, 508,

- în situaţia înregistrării unei
pierderi financiare

505

%
503, 506, 508,
764

- Sume încasate reprezentând credite
bancare pe termen scurt

512

=

519

- Dobânzi datorate aferente creditelor
bancare pe termen scurt

666

=

519

- Restituirea creditelor bancare pe
termen scurt şi a dobânzilor aferente 519

=

512

VI. ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI STABILIREA
REZULTATELOR
- Înregistrarea la sfârşitul perioadei
a soldurilor debitoare ale
conturilor de cheltuieli:
- activităţi fără scop patrimonial
1201

=
%
Conturile din
clasa 6

- activităţi economice
1202

=
%
Conturile din
clasa 6

- Înregistrarea la sfârşitul perioadei
a soldurilor creditoare ale
conturilor de venituri:
- activităţi fără scop patrimonial
%
Conturile din
clasa 7
125

=

1201

- activităţi economice
%
Conturile din
clasa 7

=

1202

- Deficitul realizat în exerciţiul
financiar precedent

117

=

120

- Excedentul realizat în exerciţiul
financiar precedent, nerepartizat

120

=

117

=

117

- Deficitul realizat în exerciţiile
financiare precedente, acoperit din 129
excedentul exerciţiului financiar
curent (exclusiv activităţile cu
destinaţie specială)
- Excedentul realizat în exerciţiul
financiar precedent, repartizat pe
destinaţiile legale (exclusiv
activităţile cu destinaţie specială)

120

126

=

129

127

128

