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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017
AL ASOCIAȚIEI DE CARITATE DIN ARMATA ROMÂNIEI – CAMARAZII
Asociația de Caritate din Armata României – CAMARAZII, ca organizație neguvernamentală,
nepartinică și nonprofit, întrunește în rândurile sale personal al armatei și membri din societatea
civilă.
Asociația funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, are personalitate juridică în baza Hotărârii Judecătorești nr. 7727/299/2008 și este
recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G. nr. 287/2012.
În cursul anului 2017, Asociația nu a beneficiat de sprijin financiar de la bugetul de stat.
Pe parcursul anului 2017, Asociația a achiziționat bunuri patrimoniale de natura activelor fixe,
iar în conturile sale au fost înregistrate venituri din contribuțiile membrilor, din redirecționarea sumei
de până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor/din pensii aferente anului
2016, precum și din donații și sponsorizări. Cheltuielile au fost reprezentate, în principal, de 186
ajutoare pentru deces, 188 ajutoare socio-medicale acordate membrilor Asociației, personalului care
a dobândit afecțiuni medicale în timpul și din cauza serviciului militar sau altor persoane vulnerabile,
precum și de ajutoare lunare pentru 31 de copii ai camarazilor decedați în acțiuni militare sau în
alte împrejurări.
Situația detaliată a principalelor activități finanțate de Asociația de Caritate din Armata
României – CAMARAZII, pe anul 2017, poate fi vizualizată accesând link-ul
http://camaraziimilitari.ro/principalele-activitati-finantate-2017-3/.

EXTRAS
al situațiilor financiare anuale care se publică de către asociațiile, fundațiile și federațiile
recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică:
Județul: București
Entitate: Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII
Adresă: localitatea București, sectorul 1, str. Constantin Mille, nr.1, telefon 0770.400.794, fax
021.313.89.25, codul poștal 010141
Numărul și data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 54/2008
Actul normativ (număr, dată) de recunoaștere a utilității publice: H.G.287/2012
Cod de înregistrare fiscală: 23988586
Indicatorii din situațiile financiare depuse pentru anul: 2017
I. Indicatorii din bilanț (în lei):
A. Active imobilizate
8.637
B. Active circulante
1.246.838
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
8.896
E. Active circulante nete la 31.12.2017
1.237.942
F. Total active minus datorii curente
1.246.579
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
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H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capitaluri proprii
Total capitaluri proprii
1.234.580
II. Indicatori din contul rezultatul exercițiului
Venituri din activități fără scop patrimonial
1.106.345
din care:
- resurse obținute de la bugetul de stat și/sau bugete locale și subvenții
Cheltuieli privind activități fără scop patrimonial
1.145.353
din care:
- cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau bugete locale și subvenții
- Excedent din activitățile fără scop patrimonial
- Deficit din activitățile fără scop patrimonial
39.008
- Venituri din activitățile cu destinație specială
- Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială
- Excedent din activitățile cu destinație specială
- Deficit din activitățile cu destinație specială
- Venituri din activități economice
7.741
- Cheltuieli privind activități economice
1.741
- Excedent din activități economice
6.000
- Deficit din activități economice
- Venituri totale
1.114.086
- Cheltuieli totale
1.147.094
- Excedent
- Deficit
33.008
III. Activități desfășurate:
- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN 9499
- Efectivul de personal din anul 2017
3
- Economică sau cod clasă CAEN 9499
- Efectivul de personal din anul 2017
- Durata efectivă de funcționare în anul 2017 (în luni)
12

PREŞEDINTE EXECUTIV AL ASOCIAŢIEI DE CARITATE DIN ARMATA
ROMÂNIEI – CAMARAZII
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