
Bilantul contabil, MDL 

 2017 2018 

Active imobilizate   

Imobilizări necorporale   

Imobilizări corporale   

Mijloace fixe   

   

Active circulante   

Stocuri   

Materiale    

Obiecte de mica valoare și scurta durata   

Creante comerciale   

Creanțe comerciale și avansuri acordate    

Creanțe ale bugetului   

Creanțe ale personalului   

Alte creanțe curente   

Creanțe privind mijloacele cu destinație 
specială 

  

Numerar  61661 79596 

Alte active circulante   

Total active 61661 79596 

   

Capital propriu   

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți    

Excedent net (deficit net) al perioadei de 
gestiune 

  

Fond de active imobilizate   

Fond de autofinanțare   

Alte fonduri   

Datorii pe termen lung   

Finanțări și încasări cu destinație specială pe 
termen lung 

61661 79596 

Alte datorii pe termen lung   

Datorii curente   

Finanțări și încasari cu destinație specială 
curente  

  

Venituri anticipate curente   

Alte datorii curente   

Datorii financiare curente    

Datorii comerciale și avansuri primite   

Datorii față de personal   

Datorii privind asigurările sociale și medicale   

Datorii față de buget   

Venituri anticipate curente   

Alte datorii curente   

Total pasive 61661 79596 

 

 

 



Situația de venituri și cheltuieli, MDL 

 2017 2018 

Venituri aferente mijloacelor cu destinație 
specială 

997653 821656 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație 
specială 

997653 821656 

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu 
destinație specială 

  

Alte venituri (cu excepția veniturilor din 
activitatea economică )  

  

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din 
activitatea economică ) 

  

Excedent (deficit) aferent altor activităti   

Venituri din activitatea economică    

Cheltuieli din activitatea economică   

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea 
economică 

  

Cheltuieli privind impozitul pe venit   

Excedent net (deficit net) al perioadei de 
gestiune 

  

 

Situatia modificarilor surselor de finantare, MDL 

Indicatori 2017 Majorări Diminuări 2018 

Mijloace cu destinatie specială     

Finanțări cu destinație specială din bugetul 
național 

    

Finanțări cu destinație specială din bugetul 
local 

    

Granturi 61661 778024 760089 79596 

Asistență financiară și tehnică     

Alte finanțări și încasari cu destinație specială     

     

Mijloace nepredestinate     

Donații      

Ajutoare financiare     

Alte mijloace nepredestinate     

Contributii ale fondatorilor și membrilor     

Taxe de aderare și cotizații de membru      

Alte contribuții     

Fonduri     

Fondul de active imobilizate     

Fondul de autofinantare     

Alte fonduri     

Alte surse de finantare     

Total surse de finantare 61661 778024 760089 79596 

     

 

 



Bilantul contabil, MDL 

 2018 2019 

Active imobilizate   

Imobilizări necorporale   

Imobilizări corporale   

Mijloace fixe   

   

Active circulante   

Stocuri   

Materiale    

Obiecte de mica valoare și scurta durata   

Creante comerciale   

Creanțe comerciale și avansuri acordate    

Creanțe ale bugetului   

Creanțe ale personalului   

Alte creanțe curente   

Creanțe privind mijloacele cu destinație 
specială 

  

Numerar  79596 323361 

Alte active circulante   

Total active 79596 323361 

   

Capital propriu   

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți    

Excedent net (deficit net) al perioadei de 
gestiune 

  

Fond de active imobilizate   

Fond de autofinanțare   

Alte fonduri   

Datorii pe termen lung   

Finanțări și încasări cu destinație specială pe 
termen lung 

79596 323361 

Alte datorii pe termen lung   

Datorii curente   

Finanțări și încasari cu destinație specială 
curente  

  

Venituri anticipate curente   

Alte datorii curente   

Datorii financiare curente    

Datorii comerciale și avansuri primite   

Datorii față de personal   

Datorii privind asigurările sociale și medicale   

Datorii față de buget   

Venituri anticipate curente   

Alte datorii curente   

Total pasive 79596 323361 

 

 

 



Situația de venituri și cheltuieli, MDL 

 2018 2019 

Venituri aferente mijloacelor cu destinație 
specială 

821656 1194789 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație 
specială 

821656 1194789 

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu 
destinație specială 

  

Alte venituri (cu excepția veniturilor din 
activitatea economică )  

  

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din 
activitatea economică ) 

  

Excedent (deficit) aferent altor activităti   

Venituri din activitatea economică    

Cheltuieli din activitatea economică   

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea 
economică 

  

Cheltuieli privind impozitul pe venit   

Excedent net (deficit net) al perioadei de 
gestiune 

  

 

Situatia modificarilor surselor de finantare, MDL 

Indicatori 2018 Majorări Diminuări 2019 

Mijloace cu destinatie specială     

Finanțări cu destinație specială din bugetul 
național 

    

Finanțări cu destinație specială din bugetul 
local 

    

Granturi 79596 1418586 1174821 323361 

Asistență financiară și tehnică     

Alte finanțări și încasari cu destinație specială     

     

Mijloace nepredestinate     

Donații      

Ajutoare financiare     

Alte mijloace nepredestinate     

Contributii ale fondatorilor și membrilor     

Taxe de aderare și cotizații de membru      

Alte contribuții     

Fonduri     

Fondul de active imobilizate     

Fondul de autofinantare     

Alte fonduri     

Alte surse de finantare     

Total surse de finantare 79596 1418586 1174821 323361 

     

 

 



Bilantul contabil, MDL 

 2019 2020 

Active imobilizate   

Imobilizări necorporale   

Imobilizări corporale   

Mijloace fixe   

   

Active circulante   

Stocuri   

Materiale    

Obiecte de mica valoare și scurta durata   

Creante comerciale   

Creanțe comerciale și avansuri acordate    

Creanțe ale bugetului   

Creanțe ale personalului   

Alte creanțe curente   

Creanțe privind mijloacele cu destinație 
specială 

  

Numerar  323361 228698 

Alte active circulante   

Total active 323361 228698 

   

Capital propriu   

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți    

Excedent net (deficit net) al perioadei de 
gestiune 

  

Fond de active imobilizate   

Fond de autofinanțare   

Alte fonduri   

Datorii pe termen lung   

Finanțări și încasări cu destinație specială pe 
termen lung 

323361 228698 

Alte datorii pe termen lung   

Datorii curente   

Finanțări și încasari cu destinație specială 
curente  

  

Venituri anticipate curente   

Alte datorii curente   

Datorii financiare curente    

Datorii comerciale și avansuri primite   

Datorii față de personal   

Datorii privind asigurările sociale și medicale   

Datorii față de buget   

Venituri anticipate curente   

Alte datorii curente   

Total pasive 323361 228698 

 

 

 

Situația de venituri și cheltuieli, MDL 



 2019 2020 

Venituri aferente mijloacelor cu destinație 
specială 

1194789 1821974 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație 
specială 

1194789 1821974 

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu 
destinație specială 

  

Alte venituri (cu excepția veniturilor din 
activitatea economică )  

  

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din 
activitatea economică ) 

  

Excedent (deficit) aferent altor activităti   

Venituri din activitatea economică    

Cheltuieli din activitatea economică   

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea 
economică 

  

Cheltuieli privind impozitul pe venit   

Excedent net (deficit net) al perioadei de 
gestiune 

  

 

Situatia modificarilor surselor de finantare, MDL 

Indicatori 2019 Majorări Diminuări 2020 

Mijloace cu destinatie specială     

Finanțări cu destinație specială din bugetul 
național 

    

Finanțări cu destinație specială din bugetul 
local 

    

Granturi 323361 1899042 1993705 228698 

Asistență financiară și tehnică     

Alte finanțări și încasari cu destinație specială     

     

Mijloace nepredestinate     

Donații      

Ajutoare financiare     

Alte mijloace nepredestinate     

Contributii ale fondatorilor și membrilor     

Taxe de aderare și cotizații de membru      

Alte contribuții     

Fonduri     

Fondul de active imobilizate     

Fondul de autofinantare     

Alte fonduri     

Alte surse de finantare     

Total surse de finantare 323361 1899042 1993705 228698 
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