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PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  
PENTRU ANUL 2021  

 

 
SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2020 :                                                                         1.167.000 lei                                                                                   
 
VENITURI estimate 2021:  
 -  din cotizaţii         10.000 lei  

-  din viramentul 3,5% 1.150.000 lei  

-  din donaţii 5.000 lei 

-  din sponsorizări  200.000 lei 

-  din activităţi economice 

-  de la bugetul Ministerului Apărării Naționale                    

20.000 lei 

55.000  lei 

TOTAL VENITURI ESTIMATE 2021:            1.440.000 lei 

TOTAL FONDURI LA DISPOZIŢIE 2021 (estimare):                                                 2.607.000  lei 
 

CHELTUIELI estimate 2021:   

 - soluţionare cazuri medico-sociale și ajutoare 
calamităţi naturale 

850.000 lei 32,60% 

- ajutoare orfani şi comemorare camarazi 
decedați în acțiuni militare 

200.000 lei 7,67% 

- ajutoare pentru deces membru/ membri 
familie/ părinți 

200.000 lei 7,67% 

- -   burse sociale de studii pentru copiii cu rezultate 
foarte bune la învățătură din învățământul 
gimnazial și liceal (medie minimă 9.00) sau care 
excelează la olimpiadele școlare, din familiile 
membrilor Asociației cu venituri de până la 1.500 
lei/membru de familie/lună 

 
 

30.000 lei 

 
 

1,15% 

- dotarea cu rechizite și haine, la începutul anului 
școlar, pentru copiii minori din familiile cu până la 
1.500 lei/membru de familie/lună inclusiv  

 
30.000 lei 

 
1,15% 

- proiectele Ziua Copilului și Pomul de Crăciun 30.000 lei 1,15% 
- proiectul „Feedback și vizibilitate” 10.000 lei 0,38% 
- operaționalizare minimală punct recreativ 
montan Piatra Craiului 

 
100.000 lei 

 
3,83% 

-     operaționalizare minimală punct recreativ 
maritim Vama Veche 

 
100.000 lei 

 
3,83% 

- achiziție teren și amenajare minimală punct 
recreativ proximitate București 

 
150.000 lei 

 
5,75% 

- fond derulare proiect pilot ,,Case pentru 
camarazi” 

350.000 lei 13,42% 

- înfințare și operaționalizare Centru de 
recuperare fizică și psihică-București 

 
100.000 lei 

 
3,83% 
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- inițierea altor activități economice 10.000 lei 0,38% 

- activităţi dedicate coeziunii de grup (altele 
decât înființarea unor puncte recreative) 

 
10.000 lei 

 
0,38% 

-     organizarea Adunării Generale (prin vot 
corespondență scrisă) 

 
3.000 lei 

 
0,11% 

- activităţi de promovare a valorilor militare şi 
naţionale 

 
5.000 lei 

 
0,19% 

- proiectul „Respect pentru veterani” 10.000 lei 0,38% 

- proiectul „Voluntariat și educație” 10.000 lei 0,38% 

- proiectul  „Tabăra de Vară pentru Cercetași” 6.000 lei 0,23% 

- proiectul  „Învățăm zâmbind” 20.000 lei 0,76% 

- proiectul „Invictus” 10.000 lei 0,38% 

- proiectul „Combat Covid 19” 50.000 lei 1,91 % 

- derularea campaniei 3,5% 5.000 lei 0,19% 

- alte activităţi aprobate 13.000 lei 4,98% 

- cheltuieli privind funcționarea Asociației 
(închiriere/dotare spaţii, plată utilități și furnizori 
de servicii, transport, contabilitate, audit, birotică 
şi eliberare de atestate etc.)  

 
 

100.000 lei 

 
 

3,83% 

- asigurare drepturi personal angajat și voluntari 200.000 lei 7,67% 

- comisioane bancare  5.000 lei 0,19 % 

TOTAL CHELTUIELI 2021 (estimare):                                            2.607.000 lei       

 
 

NOTĂ: 
1. În măsura în care vor exista donații/sponsorizări, finanțări din fonduri publice, 

subvenționări ale locurilor de muncă sau alte tipuri de contribuții financiare atrase, în 
condițiile legii, strict dedicate unor proiecte/activități de interes pentru Asociație, 
respectivele sume se adaugă la cele prevăzute în prezentul proiect de buget. 

2. Se abilitează Consiliul Director ca, în funcție de veniturile înregistrate și de 
evoluția activității Asociației, să opereze modificări în structura bugetului, în limita a plus 
sau minus 30% din sumele cuprinse în prezentul proiect de buget. 

mailto:contact@camaraziimilitari.ro
http://www.camaraziimilitari.ro/
http://www.facebook.com/AsociatiaCamarazii

