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RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI  

PRIVIND GESTIUNEA, CONDUCEREA EVIDENTEI CONTABILE  
SI A CONTULUI EXERCITIULUI DE LA 01.01.2012 LA 31.12.2015 

 
 

Comisia de cenzori, numită legal de către Conferinţa Naţională a U.A.R. din 

06.05.2012, pentru mandatul 2012-2016, a verificat  modul de administrare a gestiunii 

patrimoniale a U.A.R., a conducerii evidenţei contabile, întocmirea bilanţului şi contului 

de profit şi pierdere al fiecărui an din 2012 până în 2015.  

Uniunea Arhitecţilor din România este organizată în baza prevederilor                    

O.G. 26/2000 şi Legii 246/2005 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

Activitatea de cenzorat s-a efectuat pe bază de sondaje, potrivit reglementărilor 

legale şi a normelor profesionale aplicabile pentru această misiune, respectiv 

Standardul profesional nr.23 emis de C.E.C.C.A.R. şi O.M.F.P. nr.1802/2014 –

„Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 

financiare anuale consolidate”. Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea 

Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate 

prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1969/2007, cu modificările ulterioare, 

utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru 

acestea. Membrii comisiei de cenzori au evaluat favorabil situaţiile financiare anuale 

compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului anual care au fost întocmite sub 

responsabilitatea conducerii U.A.R., situaţiile fiind depuse împreună la A.N.A.F., 

conform reglementărilor. 

Operaţiunile s-au înregistrat cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă 

având la bază documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de plată, 

venituri şi stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corespunzător în 

balanţele de verificare lunare.  

Întocmirea fiecărui bilanţ contabil s-a făcut pe baza inventarierii anuale a 

patrimoniului, a balanţei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea 

Reglementărilor contabile elaborate de M.F.P., precum şi cu respectarea prevederilor 

Legii contabilităţii nr.82/1991 şi „Planului de conturi” utilizat de entităţile nonprofit. 
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În ceea ce priveşte perioada analizată, menţionăm că U.A.R. a desfăşurat 

activităţi potrivit Statutului, specifice organizaţiilor profesionale, veniturile realizate 

constând în: 

- încasări din taxe de înscriere, cotizaţii de la membri şi venituri din alte surse 

(sponsorizări, taxe ocazionale, ajutoare nerambursabile din bugetul de stat sau local), 

venituri din diferenţe de curs valutar şi dobânzi, venituri din activităţi profesionale 

(expoziţii, conferinţe, activităţi culturale);  

- venituri din activităţi cu destinaţie specială, respectiv taxa de timbru de arhitectură;  

- venituri din activităţi economice : vânzare Revista Arhitectura, vânzare alte publicaţii şi 

spaţii publicitare, închirieri de spaţii proprii, altele. 

Din analiza soldurilor de casă şi bancă nu au reieşit diferenţe între faptic şi 

scriptic. 

În urma analizei principalelor poziţii din Raportul de activitate al 

administratorilor organizatiei pentru cei patru ani se reţin următoarele: 

 

a) Analiza Bilanţurilor anuale 

 Active imobilizate în sumă de 20.106.871 Lei la 31.12.2015, cu 10.664.197 Lei mai 

mult decât în anul 2011, când suma era de 9.442.674 Lei, creşterea fiind datorată în 

special investiţiilor în clădirile deţinute; 

 Creanţe în sumă de 491.815 Lei, reprezentând în special debite restante de la diverşi 

clienţi şi concedii medicale de recuperat de la C.A.S.; 

 Casa şi conturi la bănci în sumă de 8.837.195 Lei, cu 1.799.430 Lei mai puţin decât în 

anul 2011, când suma era de  10.636.625 Lei; 

 Datorii  în sumă de 119.112 Lei, reprezentând drepturi salariale, contribuţii şi taxe 

aferente lunii decembrie 2015, platibile in ianuarie 2016; 

 Rezultatul reportat din anii anteriori – excedent în sumă de 21.878.053                         

la 31.12. 2015 cu 597.999 Lei mai mult faţă de anul 2011 (21.280.054Lei); 

 Rezultatul curent 2015 – pierdere 1.518.725 Lei care se acoperă din excedentele 

anilor anteriori; 

 Capitaluri proprii în sumă de 24.830.611 Lei cu o creştere de 1.825.095 Lei faţă de 

anul 2011 (23.005.516 Lei). 
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b) Cu privire la contul rezultatului exerciţiului (de la 01.01.2012 la 31.12.2015) 

  Activităţile fără scop patrimonial 

- Venituri   în sumă totală de 5.139.803 Lei. 

- Cheltuieli  în sumă totală de 4.762.530 Lei. 

- Rezultatul exerciţiului – excedent  în sumă de 377.273 Lei. 

 Activităţile cu destinaţie specială - timbru de arhitectură 

- Venituri    în sumă de 10.358.286 Lei 

- Cheltuieli    în sumă de 12.816.234 Lei 

- Rezultatul exerciţiului – deficit este de 2.457.948 Lei. 

 Activităţile economice   

- Venituri    în sumă totală de 380.192 Lei. 

- Cheltuieli   în sumă totală de 168.209 Lei. 

- Rezultatul exerciţiului – excedent  în sumă de 211.983 Lei. 

 

Examinarea si verificarea  situaţiilor financiare anuale intocmite pentru exerciţiul 

01.01.2012-31.12.2015 confirma urmatoarea situaţie: 

- Venituri totale realizate                        = 15.878.281 Lei 

- Cheltuieli totale aferente   = 17.746.973 Lei 

- Rezultatul exerciţiului - deficit            =  1.868.692 Lei 

 

Disponibilitaţile băneşti existente în conturile bancare, în casă in Lei si în Devize : 

- La 31.12.2011 reprezinta 10.636.625 Lei. 

- La 01.05.2012 reprezinta 12.173.032 Lei 

- La 31.12.2015 reprezinta   8.837.195 Lei. 

- La 31.03.2016 reprezinta   9.034.335 Lei 

 

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii.  

Faţa de cele prezentate, ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine 

fidela bilanţului contabil, a contului de profit si pierdere pentru exerciţiul incheiat la 

31.12.2015 pentru Uniunea Arhitecţilor din Romania. 
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Concluzii: 

Menţionăm că în mandatul 2012 ÷ 2016 comisia de cenzori nu a înregistrat 

sesizări din partea membrilor U.A.R. ce ar fi necesitat un control suplimentar. 

Uniunea Arhitecţilor din România nu are datorii la Bugetul de stat, Bugetul 

Asigurărilor Sociale, de Sănătate sau la vreun furnizor, impozitele si taxele fiind 

calculate si virate la timp. 

În baza activităţii noastre, descrise în acest raport, afirmam că nu ne-a atras 

atenţia nici un fapt care să ne facă să credem că situaţiile contabile încheiate la finele 

exerciţiului 31.12.2015 de U.A.R. nu au fost întocmite cu respectarea prevederilor 

legale. 

Veniturile si cheltuielile UAR sunt evidenţiate în bugetele anuale aprobate de 

Senatul UAR şi au fost executate avand la bază hotărâri şi decizii ale conducerii UAR : 

Senatul, Consiliul director si Presedinte. 

În concluzie, având in vedere ca bilanţurile anuale si contul prescurtat al 

rezultatului exercitiului financiar au fost întocmite în conformitate cu reglementările 

contabile şi faptul că realizările anuale s-au încadrat în obiectivele stabilite prin bugetele 

anuale aprobate de Senatul UAR, opinia cenzorilor este favorabila. 

 

Prezentul document a fost întocmit în vederea raportării activităţii Comisiei de 

Cenzori în mandatul de la Conferinţa Naţională a U.A.R. din 06.05.2012 până la 

prezenta Conferinţă, in 07.05.2016. 
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