
E X T R A S U L 
situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute, 

potrivit legii, ca fiind de utilitate publică – 2020 
  

Entitate: Uniunea Teatrală din România – UNITER  
Adresa:  Bucureşti, sectorul 1, strada George Enescu nr. 2-4, telefon 021.315 36 36, fax 021.315 00 48, 
codul poştal 010305. 
 
Numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor:                194/A/2004 
Actul normativ, nr.,dată, de recunoaştere a utilităţii publice:        H.G. 746/31 august 2000 
Codul de înregistrare fiscală:                                                                                              4659323 
 
Indicatorii din situaţiile financiare anuale depuse pentru anul  2020 
 
I. Indicatorii din bilanţ (în lei): 
A. Active imobilizate                             37408 
B. Active circulante                               1533603 
C. Cheltuieli în avans                                                                         0 
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an                   57936 
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete                                               1439808 
F. Total active minus datorii curente                                  1477216 
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an                                        0 
H. Provizioane                                                       0 
I. Venituri în avans                               35 860 
J. Capitaluri proprii                            1477216 
Total capitaluri                            1477216 
 
 
II. Indicatorii din contul rezultatului exerciţiului (în lei): 
1.Venituri din activităţile fără scop patrimonial,                                         2491552 
    din care: 
    Resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri    1892618 
 
Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial,                                              2607357 
    din care: 
    Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat, bugetele locale şi din subvenţii pentru venituri    1892618 
 
Deficit al activităţilor fără scop patrimonial                                       115805 
 
2. Venituri din activităţile cu destinaţie specială                            733048 
Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială                   1144988 
Deficit  din activităţile cu destinaţie specială                                   411940 
 
3.Venituri din activităţile economice                               244783 
Cheltuieli privind activităţile economice                               257636 
Deficit din activităţile economice                                                                                          12853 
 
Venituri totale                      3469383 
Cheltuieli totale                           4009981 
Deficit                                                             540598 
 
III. Activităţi desfăşurate: 
- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN 9003 

Efectivul de personal în anul 2020                    14 
 
- Economică sau financiară, cod clasă CAEN 0000 

Efectivul de personal în anul 2020:                                                                                      0 
 

Durata efectivă de funcţionare în anul 2020 (în luni) :                                                    12 
 
Vicepreşedinte,                                                                                          Director economic 
Aurelia  Corbeanu                              Daniela Varlam  

                                                                                                                                
 
 

 


