
 
    ANEXA 5 
 
    Prevederi metodologice aplicabile operaţiunilor contabile la constituirea fondului 
destinat activităţilor ocazionate de negocierile colective, elaborate de Ministerul 
Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţii 
 
    Fondul ce se constituie din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în 
domeniul negocierilor colective, prevăzut la art. 11(3) din Legea nr. 130/1996 
privind contractul colectiv de muncă, republicată, şi la art. 98 din Contractul colectiv 
de muncă unic la nivel naţional se înregistrează în contabilitate astfel: 
 
    1. În contabilitatea agenţilor economici 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| a) 635 "cheltuieli cu alte impozite,   = 447 "Fonduri speciale - taxe şi     | 
|        taxe şi vărsăminte asimilate"         vărsăminte asimilate"           | 
|        (analitic distinct)                                                   | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - cu sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate 
activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de 
muncă la toate nivelurile; 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| b) 447 "Fonduri speciale - taxe şi     = 118 "Alte fonduri"                  | 
|        vărsăminte asimilate"                 (analitic distinct)             | 
|        (analitic distinct)                                                   | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - cu suma reprezentând 1/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform 
celor menţionate la litera a), reţinută ca fond destinat negocierii contractului colectiv 
de muncă la nivelul unităţii; 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| c) 447 "Fonduri speciale - taxe şi     = 5121 "Conturi la bănci, în lei"     | 
|        vărsăminte asimilate"                                                 | 
|        (analitic distinct)                                                   | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - cu suma reprezentând 2/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform 
celor menţionate la litera a), virată de către unitate la federaţia patronală semnatară a 
contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sau, după caz, la organizaţia 
(asociaţia) patronală care este afiliată direct unei confederaţii patronale 
reprezentative semnatare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional; 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| d) 118 "Alte fonduri"                  = 5121 "Conturi la bănci, în lei"     | 
|        (analitic distinct)                                                   | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - cu suma reprezentând 50% din suma reprezentând 1/3, înregistrată în 
contabilitate conform celor menţionate la litera b), virată de către unitate la 



organizaţiile sindicale cu care au fost negociate şi semnate contractele colective de 
muncă la nivelul unităţii; 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| e) Conturi din clasa 6                 = % 404, 5121, 5311 etc.              | 
|    (analitice distincte)                                                     | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - în cursul lunii, cu cheltuielile efectuate de unitate, după natura lor, pe seama 
fondului destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii, în 
limita sumelor reţinute cu această destinaţie; 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| f) 118 "Alte fonduri"                  = 758 "Alte venituri din exploatare"  | 
|        (analitic distinct)                                                   | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - la sfârşitul lunii, diminuarea fondului destinat negocierii contractului colectiv de 
muncă la nivelul unităţii, cu totalul cheltuielilor efectuate de unitate în cursul lunii pe 
seama acestuia; 
 
    2. În contabilitatea instituţiilor publice 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| a) % = 231 (analitic distinct)          410, 420 etc. art. (30.07)           | 
|______________________________________________________________________________| 
    - cu sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate 
activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de 
muncă la toate nivelurile; 
 ______________________________________________________________________________ 
| b) 231 (analitic distinct)             = % 700, 120 etc.                     | 
|______________________________________________________________________________| 
    - cu suma reprezentând 1/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform 
celor menţionate la litera a), reţinută ca fond destinat negocierii contractului colectiv 
de muncă la nivelul unităţii; 
 
    concomitent 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| 119.01                                  337 (analitic distinct)              | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - cu suma reprezentând 1/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform 
celor menţionate la litera a), reţinută ca fond destinat negocierii contractului colectiv 
de muncă la nivelul unităţii; 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| c) 231 (analitic distinct)             = % 700, 120 etc.                     | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - cu suma reprezentând 2/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform 
celor menţionate la litera a), virată de către unitate la federaţia patronală semnatară a 



contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sau, după caz, la organizaţia 
(asociaţia) patronală care este afiliată direct unei confederaţii patronale 
reprezentative semnatare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional; 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| d) 337 (analitic distinct)             = 119.01                              | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - cu suma reprezentând 50% din suma reprezentând 1/3 înregistrată în contabilitate 
conform celor menţionate la litera b), virată de către unitate la organizaţiile sindicale 
cu care au fost negociate şi semnate contractele colective de muncă la nivelul 
unităţii; 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| e) 421                                 = 119.01                              | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - cu cheltuielile efectuate de unitate pe seama fondului destinat negocierii 
contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii, în limita sumelor reţinute cu 
această destinaţie; 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| f) 337 (analitic distinct)             = 421                                 | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - la finele anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din fondurile cu destinaţie 
specială (fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul 
unităţii), potrivit contului de execuţie. 
 
    3. În contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ (federaţii patronale, 
organizaţii/asociaţii patronale, confederaţii patronale, organizaţii sindicale abilitate) 
    - înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate prin contul de disponibil cu 
destinaţie specială pentru constituirea fondului din contribuţia patronatului, destinat 
activităţilor în domeniul negocierilor colective 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| 513 "disponibil cu destinaţie          = 791 "venituri cu destinaţie         | 
|     specială"                                specială"                       | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    - înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate, potrivit legii, pe seama 
fondului din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor 
colective 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| % Conturi din clasa 6 (analitice       = % 401, 513, 5311 etc.               | 
|   distincte privind activităţile cu                                          | 
|   destinaţie specială)                                                       | 
|______________________________________________________________________________| 
 



    - la sfârşitul lunii, închiderea contului de venituri şi a conturilor de cheltuieli 
privind fondul din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în domeniul 
negocierilor colective 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| 1201.02 "Rezultatul activităţilor cu   = % Conturi din clasa 6               | 
|         destinaţie specială"               (analitice distincte privind      | 
|                                            activităţile cu destinaţie        | 
|                                            specială)                         | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    şi 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| 791 "Venituri cu destinaţie specială"  = 1201.02 "Rezultatul activităţilor cu| 
|                                                  destinaţie specială"        | 
|______________________________________________________________________________| 
 
    Potrivit prevederilor pct. 98 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor nr. 
1591/1998, excedentul privind activităţile cu destinaţie specială nu se repartizează, 
fiind trecut la contul 1071.02 "Rezultatul reportat al activităţilor cu destinaţie 
specială". Această dispoziţie se aplică şi în cazul excedentului fondului din 
contribuţia patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective. 
    Până la aprobarea prin ordin al ministrului finanţelor a introducerii în planul de 
conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ a unor conturi sintetice de gradul 
II specifice veniturilor fondului din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în 
domeniul negocierilor colective şi disponibilităţilor acestuia, persoanele juridice fără 
scop lucrativ abilitate pot deschide analitice distincte, în funcţie de necesităţi, în 
cadrul conturilor sintetice de gradul I, 791 "Venituri cu destinaţie specială" şi 513 
"Disponibil cu destinaţie specială". 
 
             Director general,                Şef serviciu, 
 


