
 

Anexa nr. 4 la hotărârea nr. ____________ din ___________________ 

 

Anexa nr. 4 

la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, 

aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 4401 din 23 decembrie 2015 

 

MODEL 

Declarație 

privind donaţia în numerar 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________________________,  

                                                                                         nume, prenume  

IDNP__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat (ă) __________________________, 
                            cod personal                                                                                           domiciliul/ reședința temporară 

data, luna, anul nașterii ___/___/________, având calitatea de 

___________________________________________________________,   

                                                            funcţia deţinută / ocupația / genul de activitate/ pensionar / șomer etc.)                              

în cadrul _____________________________________________________________________,  
locul de muncă (organizaţia, instituţia) 

donez în numerar suma de ______________ (_____________________________________) lei 
                                                                                              suma în lei   

partidului _______________________________________________________________________ 
denumirea partidului politic 

al cărui membru de partid sunt/nu sunt.  
(de ales versiunea corectă)   

și declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta declarație sunt veridice și pot fi utilizate 

pentru a fi procesate și/sau verificate în scopuri electorale și/sau de interes public. Îmi dau 

consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal și publicarea acestora în 

conformitate cu art.5 alin.(1), art.9 lit.a) și art.29 alin.(1) din Legea nr.133/2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal1 și în condițiile depersonalizării acestora prin efectul prevederilor legale 

stabilite de art.29 alin.(4) lit.b) din Legea 294/2007 privind partidele politice2. 

 

________________      ______________________ 
Data                                                                                                                                      Semnătura 

Acceptat primirea mijloacelor financiare trezorier    ___________________________________  
(nume, prenume) 

________________                               ________________________ 
Data                                                                                                                               Semnătura 

                                                           
1 Extras din Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal: 

- art.5 alin.(1): „Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.” 

- art.9 lit.a): „Prelucrarea numărului de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice […] poate fi efectuată în următoarele condiţii: 

subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul;” 

- „Art.29 [Confidenţialitatea datelor cu caracter personal] alin.(1): „Operatorii şi terţii care au acces la datele cu caracter personal 

sînt obligaţi să asigure confidenţialitatea acestor date, cu excepţia cazurilor: a) prelucrarea se referă la date făcute publice în mod 

voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal; b) datele cu caracter personal au fost depersonalizate.” 
 

2 Art.29 alin.(4) lit.b) din Legea 294/2007 privind partidele politice: 

„(4) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă formulare pentru rapoartele anuale privind gestiunea financiară, care trebuie 

să conţină informaţii cu privire la: […] 

b) toate donaţiile oferite partidului politic, inclusiv suma donată, identitatea donatorului (numele/prenumele deplin, denumirea 

şi forma organizatorică), domiciliul / sediul şi ocupaţia / locul de muncă sau genul de activitate;”. 



Anexa nr. 8 la hotărârea nr. ____________ din ___________________ 

 

    Anexa nr. 1 la Regulamentul privind finanţarea  

campaniilor electorale ale concurenților electorali, 

aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019 

MODEL 

Formular 

privind donaţiile în numerar 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________________________,  

                                                                                         nume, prenume  

IDNP__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat (ă) __________________________, 
                            cod personal                                                                                           domiciliul/ reședința temporară 

data, luna, anul nașterii ___/___/________, având calitatea de 

___________________________________________________________,   

                                                            funcţia deţinută / ocupația / genul de activitate/ pensionar / șomer etc.)                              

în cadrul _____________________________________________________________________,  
locul de muncă (organizaţia, instituţia) 

donez în numerar suma de ______________ (_____________________________________) lei 
                                                                                              suma în lei   

în contul cu menţiunea „Fond electoral” al 
__________________________________________________________________      

                                                 (denumirea concurentului electoral)   

drept susţinere financiară pentru finanţarea campaniei electorale pentru alegerile 

_____________________________________________________ din ___  _____________ 20___. 
(se indică tipul scrutinului*) 

și declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta declarație sunt veridice și pot fi utilizate 

pentru a fi procesate și/sau verificate în scopuri electorale și/sau de interes public. Îmi dau 

consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal și publicarea acestora în 

conformitate cu art.5 alin.(1), art.9 lit.a) și art.29 alin.(1) din Legea nr.133/2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal3 și în condițiile depersonalizării acestora prin efectul prevederilor legale 

stabilite de art.29 alin.(4) lit.b) din Legea 294/2007 privind partidele politice4. 

 

________________      ______________________ 
Data                                                                                                                                      Semnătura 

Acceptat primirea mijloacelor financiare de către concurentul electoral_________________  

      

________________      ______________________ 
Data                                                                                                                                      Semnătura 

 

                                                           
3 Extras din Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal: 

- art.5 alin.(1): „Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.” 

- art.9 lit.a): „Prelucrarea numărului de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice […] poate fi efectuată în următoarele condiţii: 

subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul;” 

- „Art.29 [Confidenţialitatea datelor cu caracter personal] alin.(1): „Operatorii şi terţii care au acces la datele cu caracter personal 

sînt obligaţi să asigure confidenţialitatea acestor date, cu excepţia cazurilor: a) prelucrarea se referă la date făcute publice în mod 

voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal; b) datele cu caracter personal au fost depersonalizate.” 
 

4 Art.29 alin.(4) lit.b) din Legea 294/2007 privind partidele politice: 

„(4) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă formulare pentru rapoartele anuale privind gestiunea financiară, care trebuie 

să conţină informaţii cu privire la: […] 

b) toate donaţiile oferite partidului politic, inclusiv suma donată, identitatea donatorului (numele/prenumele deplin, denumirea 

şi forma organizatorică), domiciliul / sediul şi ocupaţia / locul de muncă sau genul de activitate;”. 



                                            Anexa nr. 10  la hotărârea nr. ____________ din _________________ 

Anexa nr.1 

la Regulamentul privind finanţarea grupurilor de iniţiativă  

pentru colectarea semnăturilor în susţinerea unui candidat  

la funcţie electivă sau în vederea iniţierii referendumului, 

aprobat prin hotărârea CEC nr.4176 din 3 septembrie 2020 
 

Formular 

privind donaţiile în numerar 
  

Subsemnatul (a) _______________________________________________________________,  

                                                                                         nume, prenume  

IDNP__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat (ă) __________________________, 
                            cod personal                                                                                           domiciliul/ reședința temporară 

data, luna, anul nașterii ___/___/________, având calitatea de 

___________________________________________________________,   

                                                            funcţia deţinută / ocupația / genul de activitate/ pensionar / șomer etc.)                              

în cadrul _____________________________________________________________________,  
locul de muncă (organizaţia, instituţia) 

donez în numerar suma de ______________ (_____________________________________) lei 
                                                                                              suma în lei   

în contul cu menţiunea „Destinat grupului de inițiativă ” pentru susținerea financiară a grupului de 

inițiativă __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
             se indică numele, prenumele candidatului și scrutinul / problema supusă referendumului și localitatea unde urmează să se desfășoare 

în procedura de colectare a semnăturilor pe listele de subscripție, și declar pe propria răspundere că 

datele înscrise în prezenta declarație sunt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate și/sau 

verificate în scopuri electorale și/sau de interes public. Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea 

datelor mele cu caracter personal și publicarea acestora în conformitate cu art.5 alin.(1), art.9 lit.a) 

și art.29 alin.(1) din Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal5 și în condițiile 

depersonalizării acestora prin efectul prevederilor legale stabilite de art.29 alin.(4) lit.b) din Legea 

294/2007 privind partidele politice6. 

________________       ______________________ 
(data)                                                                                                                                                             (semnătura) 

Acceptat primirea mijloacelor financiare trezorier ______________________________________ 

________________       ______________________ 
(data)                                                                                                                                                             (semnătura)  

Acceptat primirea mijloacelor financiare trezorier __________________________________ 

                                                                                     (nume, prenume)  

 

         (data) 

         _____________ 
 (semnătura) 

 

                                                           
5 Extras din Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal: 

- art.5 alin.(1): „Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.” 

- art.9 lit.a): „Prelucrarea numărului de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice […] poate fi efectuată în următoarele condiţii: 

subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul;” 

- „Art.29 [Confidenţialitatea datelor cu caracter personal] alin.(1): „Operatorii şi terţii care au acces la datele cu caracter personal 

sînt obligaţi să asigure confidenţialitatea acestor date, cu excepţia cazurilor: a) prelucrarea se referă la date făcute publice în mod 

voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal; b) datele cu caracter personal au fost depersonalizate.” 
 

6 Art.29 alin.(4) lit.b) din Legea 294/2007 privind partidele politice: 

„(4) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă formulare pentru rapoartele anuale privind gestiunea financiară, care trebuie 

să conţină informaţii cu privire la: […] 

b) toate donaţiile oferite partidului politic, inclusiv suma donată, identitatea donatorului (numele/prenumele deplin, denumirea 

şi forma organizatorică), domiciliul / sediul şi ocupaţia / locul de muncă sau genul de activitate;”. 



Anexa nr.8  

la Regulamentul privind finanțarea activităţii partidelor politice 

expusă într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 2905 din 15 noiembrie 2019

(semnătura)

(semnătura)

(numărul)

Personal  încadrat 
(numărul)

Filiale
(numărul)

Organizații internaționale din care partidul face parte
(numărul)

 Sedii proprii
(numărul)

 Sedii luate în locaţiune
(numărul)

de la bugetul de 

stat 
din alte surse 

1 2 3 4 5

I. Soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de 

gestiune

II. Sursele de finanțare, total (1 + 2 + 3 + 4), inclusiv:

1 Subvenţii de la bugetul de stat x

2 Cotizaţii de membru de partid x

3 Donaţii, în bani, total: x

din partea membrilor de partid x

din partea altor persoane fizice din țară x

din partea altor persoane fizice din afara țării x

din partea persoanelor juridice x

4 Venituri obţinute de către partid în urma activităţilor 

economice desfăşurate, total:

x

din activitatea editorială x

din activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii 

sale

x

din alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul 

prevăzut în statut

x

alte venituri x

5 Donații sub alte forme, total: x

sub formă de proprietăți x

bunuri x

Membri de partid 

II. Compartiment                                                                                                                                                                                                                          

(Lei)

Denumirea indicatorilor

Executat

Total

inclusiv:
Nr. d/o

Telefon, fax, e-mail ____________________________________________________________________________________________________________________________

Adresa sediului central ________________________________________________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele)

Raportul privind gestiunea financiară 

Perioada de raportare

(numele, prenumele)

Codul fiscal __________________________________________________________________________________________________________________________________

I. Compartiment

Conducător

Trezorier

(denumirea integrală a partidului)

(denumirea prescurtată a partidului)



servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea 

comercială

x

achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid x

III. Plăți pentru următoarele destinații, total 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14), inclusiv:

1  Cheltuieli pentru întreţinerea și/sau locațiunea sediilor

2 Cheltuieli de personal

3 Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale

4 Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate

5 Cheltuieli pentru telecomunicaţii

6 Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate

7 Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din 

care partidul face parte

8 Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii 

partidului 

9 Cheltuieli de birotică, comision bancar

10 Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu)

11 Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii 

publice, seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii 

de partid, desfăşurate pe teritoriul ţării

12 Cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei, total

pentru tineret 

pentru femei

13 Alte cheltuieli, total: x

a) x

b) x

c) x

d) x

14 Cheltuieli în campania electorală

IV. Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune

(semnătura)

L.Ș

(semnătura)

Conducătorul 

(numele, prenumele)

Trezorierul

(numele, prenumele)



în numerar
prin 

transfer
în numerar

prin 

transfer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

în numerar
prin 

transfer
în numerar

prin 

transfer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

TOTAL

Persoane fizice, 

membri de partid 

Suma (lei) 

Alte persoane fizice 

Donații de la persoane fizice din țară  în perioada _______________

Data 

depunerii 

donației

Compartimentul II. Surse de finanțare 

Cotizaţii de membru de partid în perioada _______________________

Alte persoane fizice 
Persoane fizice, 

membri de partid 

Nr. d/o Numele, prenume donatorului
Cod personal 

(IDNP)

Ziua, luna, anul 

nașterii
Domiciliul Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul 

de activitate

Suma (lei) 

Nr. d/o
Numele, prenumele 

membrului

Cod personal 

(IDNP)

Ziua, luna, anul 

nașterii
Domiciliul Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul 

de activitate

Data 

depunerii 

cotizației

Sursa de venit / finanțare 

pentru donație

Sursa de venit / finanțare 

pentru cotizație



în numerar
prin 

transfer
în numerar

prin 

transfer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Suma (lei) 

Persoane fizice, 

membri de partid 
Alte persoane fizice 

Donații de la persoane fizice din afata țării  în perioada _______________

Nr. d/o Numele, prenume donatorului
Cod personal 

(IDNP)

Ziua, luna, anul 

nașterii
Domiciliul Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul 

de activitate

Sursa de 

venit / 

finanțare 

pentru 

donație

Data 

depunerii 

donației

Țara



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Total anual, lei

Cont IBAN Adresa juridică/ sediul
Numele, prenumele 

conducătorului
Data

Nr. 

documentului 

de plată

Activităţi economice desfăşurate

 activitatea editorială:

1.

2.

Suma (lei)

Donații de la persoane juridice în perioada ________________

Nr. d/o Denumirea entității și forma organizatorică Cod fiscal

Venituri obţinute de către partid în urma activităţilor economice desfăşurate în perioada __________________________

TOTAL

Total

1.

2.

Total

alte venituri:

1.

2.

Total

activitate legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale:

1.

2.

Total

alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statut:

Semestrul II

perioada în care au fost obținute venituri, suma (lei)

Semestrul I

Sursa de 

finanțare



Nr. d/o Denumirea donației Data Număr / cantitate 

Preț comercial 

(de piață) per 

unitate, lei

Valoarea totală, lei

sub formă de proprietăți

a)

b)

c)

bunuri

a)

b)

c)

servicii gratuite sau în 

condiții mai avantajoase decît 

valoarea comercială

a)

b)

c)

achitarea unor bunuri sau 

servicii utilizate de partid

a)

b)

c)

(semnătura)

L.Ș

(semnătura)

Conducătorul 

X

X

Numele, prenumele a persoanei fizice / 

denumirea persoanei juridice 

(numele, prenumele)

Trezorierul

(numele, prenumele)

Donații sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid

IDNP/IDNO
Nr. şi data contractului de 

donație/actul de recepționare 

Total 

Total 

Total 

Total 

4.

3.

1.

2.

X X

X

X

X

X

X X

X

X



(lei)

de la bugetul 

de stat
din alte surse 

de la bugetul 

de stat
din alte surse 

de la bugetul 

de stat
din alte surse 

1  Cheltuieli pentru întreţinerea și/sau locațiunea sediilor, total

serviciile de locațiune a sediilor

serviciile de alimentare cu energie electrică

serviciile de alimentare cu gaze naturale

serviciile de alimentare cu energie termică

serviciile de alimentare cu apă și canalizare

serviciile de pază

sistemul de semnalizare 

alte servicii aferente întreținerii 

2 Cheltuieli de personal, total

plățile retribuțiilor pentru munca/ servicii  efectiv prestate X X X

premii şi sporurilor la salarii X X X

ajutoarelor materiale X X X

compensaţiilor şi adaosurilor la salarii X X X

indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă anuale şi suplimentare plătite X X X

alte plăți X X X

contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii X X X

primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator X X X

3 Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale, total

cheltuielile legate de conceptualizarea publicităţiice, ce cuprind lucrări 

preparatorii, de machetare, design, filmare, sonorizare, traducere, dublare, 

subtitrare ş.a., precum și lucrări de producere a publicității

publicitate TV – cheltuielile legate de plasarea publicităţii la radiodifuzorii 

publici şi privaţi, deţinători de licenţe de emisie TV

publicitate radio – cheltuielile legate de plasarea publicităţii la radiodifuzorii 

publici şi privaţi, deţinători de licenţe de emisie radio

publicitate în reţeaua internet – cheltuielile legate de plasarea publicităţii pe 

paginile web ale agenţilor economici, instituţiilor, organizaţiilor etc. 

publicitate în presa scrisă – cheltuielile legate de plasarea publicităţii pe 

paginile ziarelor, revistelor

publicitate stradală şi mobilă

Compartimentul III. Plăți 

Total anual

Plăți pentru următoarele destinații 

Semestrul I Semestrul II
Nr. 

or.



publicitate poligrafică – sumele cheltuite pentru confecţionarea publicității 

poligrafice sub formă de afişe, postere, fluturaşi, calendare ş.a; publicitate 

promoţională

4 Cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate , total

plățile aferente deplasărilor de serviciu în interiorul țării 

plățile aferente deplasărilor de serviciu peste hotare

5 Cheltuieli pentru telecomunicații , total

cheltuielile pentru serviciile de abonat şi convorbiri telefonice (reţea fixă şi 

mobilă)

plata pentru toate tipurile de expedieri poştale şi curierat

taxa de abonat pentru radio şi antenele de recepţie pentru televiziune 

cheltuielile pentru plata serviciilor de informatică, inclusiv de acces la 

reţeaua internet

6 Cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate , total

transport

cazare

masă, dineuri, recepții oficiale

diurne 

7
Cotizații de membru în organizațiile internaționale din care partidul 

face parte, total

taxele de aderare

cotizațiile de membru 

contribuții prevazute de acordurile încheiate de Partid cu organizmele 

internaționale

8 Investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului 

investiții curente în bunurile aflate în proprietatea partidului

9 Cheltuieli de birotică și comisioane bancare , total

achiziționarea obiectelor de cancelerie, rechizitelor de birou 

plățile comisioanelor bancare 

10 Cheltuieli de audit extern obligatoriu, total

plățile efectuate companiilor de audit pentru serviciile prestate

11

Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, 

seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, 

desfășurate pe teritoriul țării, total

cheltuielile aferente organizării evenimentelor publice sub formă de 

întruniri, spectacole, concerte



cheltuielile privind plata onorariilor pentru artiști, muzicieni, scenografi, 

regizori ș.a. 

cheltuielile de organizare și desfășurare a seminarelor și a cursurilor de 

instruire ce vor include cheltuieli de locațiune a sălilor, tiparul materialelor 

informative utilizate în cadrul desfășurării seminarelor și instruirilor

cheltuieli pentru băuturi, cafea, apă minerală, gustări în timpul pauzelor, 

mărfuri de birotică, servicii editoriale şi de multiplicare, editarea 

(achiziţionarea) diplomelor, etc.

12 Cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei, total

pentru tineret 

pentru femei

13

Alte cheltuieli (care nu pot fi atribuite punctelor 1-11 și care vor fi 

distinct reflectate pe tipuri. Suma totală la acest capitol nu poate fi mai 

mare de 30% din totalul cheltuielilor raportate pe perioada de 

gestiune), total

-

-

-

-

14

Cheltuieli în campania electorală (vor fi reflectate sursele financiare 

transferate pentru perioada campaniei electorale din contul special 

destinat subvențiilor de la bugetul de stat și din contul curent al 

partidului în contul cu destinația „Fond electoral”), total

(semnătura)

L.Ș

(semnătura)

Conducătorul 

(numele, prenumele)

Trezorierul

(numele, prenumele)



Anexa nr. 1

la Regulamentul privind finanțarea activităţii partidelor politice,

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

 nr. 4401 din 23 decembrie 2015,

în numerar
prin 

transfer
în numerar

prin 

transfer

(semnătura)

L.Ș

(semnătura)

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul de 

activitate

Sursa de venit / 

finanțare pentru 

cotizație

Data depunerii 

cotizației

Suma (lei) 

Persoane fizice, membri 

de partid 
Alte persoane fizice 

(numele, prenumele)

Registrul cotizaţiilor de membru de partid în perioada _______________________

(Denumirea integrală a partidului) (Codul fiscal)

TOTAL

Conducătorul 

(numele, prenumele)

Trezorierul

Nr. 

d/o

Numele, prenumele 

membrului
Cod personal (IDNP)

Ziua, luna, anul 

nașterii
Domiciliul Locul de muncă



Anexa nr. 2

la Regulamentul privind finanțarea activităţii partidelor politice,

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

(Denumirea integrală a partidului)

Nr. d/o
Denumirea entității și forma 

organizatorică
Cod fiscal Cont IBAN

Adresa juridică/ 

sediul

Numele, prenumele 

conducătorului
Sursa de finanțare Data

Nr. documentului 

de plată
Suma (lei)

Conducătorul __________________________                   _________________

                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

                                                                                   L.S.(numele, prenumele) (semnătura)

Trezorierul     __________________________                    _________________L.Ș

                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

Trezorierul

(numele, prenumele) (semnătura)

 nr. 4401 din 23 decembrie 2015

(Codul fiscal)

Registrul donațiilor de la persoane  juridice

TOTAL

Conducătorul 



Anexa nr. 3

la Regulamentul privind finanțarea activităţii partidelor politice,

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4401 din 23 decembrie 2015

(Denumirea integrală a partidului)

în 

numerar

prin 

transfer

în 

numerar

prin 

transfer

(numele, prenumele) (semnătura)

L.Ș

(numele, prenumele) (semnătura)

Trezorierul

Data 

depunerii 

donației

Suma (lei)

Persoane fizice, 

membri de partid 
Alte persoane fizice 

TOTAL

Conducătorul 

(Codul fiscal)

Registrul donațiilor de la persoane fizice din țară

Nr. d/o
Numele, prenume 

donatorului
Cod personal (IDNP)

Ziua, luna, anul 

nașterii
Domiciliul Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul de 

activitate

Sursa de venit / 

finanțare pentru 

donație



Anexa nr. 3.1

la Regulamentul privind finanțarea activităţii partidelor politice,

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4401 din 23 decembrie 2015

(Denumirea integrală a partidului)

în numerar prin transfer în numerar prin transfer

(numele, prenumele) (semnătura)

L.Ș

(numele, prenumele) (semnătura)

Conducătorul 

Trezorierul

Țara

Data 

depunerii 

donației

Suma (lei)

Persoane fizice, membri 

de partid 
Alte persoane fizice 

TOTAL

(Codul fiscal)

Registrul donațiilor de la persoane fizice din afara țării

Nr. d/o
Numele, prenume 

donatorului
Cod personal (IDNP)

Ziua, luna, anul 

nașterii
Domiciliul Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul de 

activitate

Sursa de venit / 

finanțare pentru 

donație



Anexa nr. 6

la Regulamentul privind finanțarea activităţii partidelor politice,

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

 nr. 4401 din 23 decembrie 2015

(Denumirea integrală a partidului) (Codul fiscal)

Nr. 

d/o
Denumirea donației Data Număr / cantitate 

Preț comercial 

(de piață) per 

unitate, lei 

Valoarea totală, 

lei

Nr. şi data 

contractului de 

donație/actul de 

recepționare 

Numele, prenumele 

a persoanei fizice / 

denumirea 

persoanei juridice 

IDNP/IDNO

sub formă de proprietăți

a)

b)

c)

X X X

bunuri

a)

b)

c)

X X X

servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase 

decît valoarea comercială

a)

b)

c)

X X X

achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de 

partid

a)

b)

c)

X X X

(semnătura)

L.Ș

(semnătura)(numele, prenumele)

Total 

4.

Total 

Conducătorul 

(numele, prenumele)

Trezorierul

Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau 

servicii utilizate de partid

1.

Total 

2.

Total 

3.



la data de  ___________________

Data înregistrării ca concurent electoral  _________________

Data deschiderii   _________________ L.Ș CEC

Compartiment II. Rulajul mijloacelor bănești (lei)

data _______ data _______ data _______ data _______ data _______ data _______ data _______ data _______

Săptămîna __ Săptămîna __ Săptămîna __ Săptămîna __ Săptămîna __ Săptămîna __ Săptămîna __ Săptămîna __ 

1
Soldul mijloacelor băneşti la începutul 

perioadei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Venituri în campania electorală -total 

(2.1+2.2+2.3), inclusiv:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
Mijloace bănești primite din donaţiile 

persoanelor fizice din țară
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2
Mijloace bănești primite din donaţiile 

persoanelor fizice din afara țării
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Mijloace bănești primite din donaţiile 

persoanelor juridice
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Mijloace financiare proprii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Cheltuieli în campania electorală - total 

(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+ 3.7+3.8+3.9), 

inclusiv pentru:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1
Costul întrunirilor și evenimentelor electorale - 

total (3.1.1+...+3.1.8), inclusiv:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1
chirie, inclusiv cheltuielile aferente (energie 

electrică, salubrizare)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 scenă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Perioada de raportare 

Raportul privind finanțarea  campaniei electorale

Anexa nr. 4

la Regulamentul privind finanțarea campaniilor 

electorale ale concurenților electorali

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2704 din 17 septembrie 2019

Total

Compartiment I. Date generale.

Concurent electoral __________________________________________________

Date bancare ale contului "Fond electoral":

cont IBAN______________________________________________________

valuta_____________________________________________________________

denumirea băncii____________________________________________________

codul băncii________________________________________________________

Nr.crt. Articol 



3.1.3 prestații scenice (inclusiv onorariile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 sonorizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 standuri, afișe etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6 cheltuieli de protocol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 securitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 reflectarea evenimentului în mass-media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
Cheltuieli de publicitate - total (3.2.1+...+3.2.6), 

inclusiv:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 televiziune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 radio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 mijloace de informare electronice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 presa scrisă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5 panouri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6 alte platforme stradale sau mobile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
Cheltuieli pentru materialele promoționale - total 

(3.3.1+3.3.2), inclusiv:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 programul electoral al partidului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2

alte articole promoționale (postere, stegulețe, 

tricouri, chipiuri, carnețele, pixuri, afișe, 

fluturași, etc.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4
Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri - 

total (3.4.1+...+3.4.4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 servicii de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 combustibil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3 întreţinerea mijloacelor de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4 remunerarea şoferilor angajaţi temporar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Costul serviciilor de sondare a opiniei publice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6
Costurile suplimentare de întreținere - total 

(3.6.1+3.6.2), inclusiv:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.1

închirierea unor bunuri în scop electoral 

(locaţiunea încăperilor temporare, inclusiv 

teritoriale, locaţiunea mijloacelor de transport, 

locațiunea altor mijloace fixe si obiecte de mică 

valoare și scurtă durată)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.2
salariile personalului angajat temporar în scop 

electoral
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7

Costuri de delegare sau detașare a persoanelor 

(inclusiv recompensele/diurnele observatorilor și 

voluntarilor)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Cheltuieli de consultanță electorală și politică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.1
consultanţă electorală şi politică (elaborarea 

strategiilor electorale etc.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 servicii asistenţă juridică şi notariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.9 Alte cheltuieli, inclusiv: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.1 servicii bancare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.2
servicii de comunicaţii (telefonie fixă, telefonie 

mobilă, Internet etc.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.3
materiale (OMVSD, rechizite de birou, etc., 

necesare activității în campanie electorală)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.4

locaţiunea încăperilor permanente, inclusiv 

teritoriale, serviciile comunale aferente 

încăperilor închiriate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.5
remunerarea personalului din stafful electoral 

central
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.6
remunerarea personalului din stafful electoral 

local (teritorial)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.7 remunerarea consultanţilor media/strategie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul 

perioadei (1+2-3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                   

L.S.

                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

Conducătorul __________________________                   _________________

Trezorierul     __________________________                    _________________

                                               numele, prenumele                                                                  semnatura



din țară de peste hotare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,00 0,00

Conducătorul __________________________                   _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

                                                                                   L.S.

Trezorierul     __________________________                    _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

Total:

Suma, lei

Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu 

prevederile Codului electoral 

Nr.crt.

Numele, prenumele persoanelor fizice 

donatoare sau denumirea persoanelor 

juridice

Cod personal (IDNP) / 

Cod fiscal



2.1

în numerar prin transfer în numerar prin transfer

1

2

3

4

5

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

în numerar prin transfer în numerar prin transfer

1

2

3

4

5

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Nr. 

d/o

Denumirea entității și forma 

organizatorică
Cod fiscal Sursele de finanţare Data

Nr. 

documentului de 

plată

1

2

3

4

5

2.4

Nr. 

crt.
Denumirea donatorului Cod fiscal

Sursa mijloacelor 

bănești
Data

Nr. 

documentului de 

plată

1

2

3

4

5

Conducătorul __________________________                   _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

                                                                                   L.S.

Trezorierul     __________________________                    _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

Total 2.4 0,00

Numele, prenumele conducătorului

Total 2.3 0,00

Cont IBAN Suma (lei)

Mijloace financiare proprii

Mijloace bănești primite din donaţiile persoanelor fizice din afara țării

Țara

Suma (lei)Cont IBAN Adresa juridică Numele, prenumele conducătorului

Total 2.1

Mijloace bănești primite din donaţiile persoanelor fizice din țară

Săptămîna ______ 
Pct. 2. Venituri în campania electorală

data_______________

Alte persoane fizice 

Nr. 

d/o
Numele, prenume donatorului Cod personal (IDNP) Ziua, luna, anul nașterii Domiciliul Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul de 

activitate

Sursa de venit / 

finanțare pentru 

donație

Data depunerii 

donației

Suma (lei)

Persoane fizice, membri de 

partid 
Alte persoane fizice 

Data depunerii 

donației

Suma (lei)

Persoane fizice, membri de 

partid 

Compartiment III. Venituri.

Nr. 

d/o
Numele, prenume donatorului Cod personal (IDNP) Ziua, luna, anul nașterii Domiciliul Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul de 

activitate

Sursa de venit / finanțare pentru donație

Total 2.2

Mijloace bănești primite din donaţiile persoanelor juridice

Adresa juridică



din țară
de peste 

hotare

0,00 0,00

Conducătorul __________________________                   _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

                                                                                   L.S.

Trezorierul     __________________________                    _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

TOTAL

Borderou privind donațiile în numerar 

Nr. ord. Nume, prenume donatorului Cod personal (IDNP)
Data, luna 

anul nașterii

Data 

încasării 

donației

Suma, lei 

Data 

depunerii în 

cont 

Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul de 

activitate

perioada ____________________________



Săptămîna __________ data________________________

Rîndul Destinaţia plăţii Data Beneficiar Cod fiscal

Nr. şi data 

ordinului 

de plată

Nr. şi data 

documentul 

justificativ (facturii 

fiscale, contractului )

Suma

0,00

3.1
Costul întrunirilor și evenimentelor electorale - total 

(3.1.1+...+3.1.8), inclusiv: 0,00

3.1.1
chirie, inclusiv cheltuielile aferente (energie electrică, 

salubrizare) 0,00

3.1.2 scenă 0,00

3.1.3 prestații scenice (inclusiv onorariile) 0,00

3.1.4 sonorizare 0,00

3.1.5 standuri, afișe etc. 0,00

3.1.6 cheltuieli de protocol 0,00

TOTAL 3.1

TOTAL 3.1.1:

TOTAL 3.1.2:

TOTAL 3.1.3:

Compartiment IV. Cheltuieli.

Pct. 3. Cheltuieli în campania electorală

TOTAL 3.1.4:

TOTAL 3.1.5:

TOTAL 3.1.6:

                      Cheltuieli în campania electorală



3.1.7 securitate 0,00

3.1.8 reflectarea evenimentului în mass-media 0,00

3.2
Cheltuieli de publicitate - total (3.2.1+...+3.2.6), 

inclusiv: 0,00

3.2.1 televiziune 0,00

3.2.2 radio 0,00

3.2.3 mijloace de informare electronice 0,00

3.2.4 presa scrisă 0,00

3.2.5 panouri 0,00

3.2.6 alte platforme stradale sau mobile 0,00

TOTAL 3.2

TOTAL 3.1.7:

TOTAL 3.1.8:

TOTAL 3.2.6:

TOTAL 3.2.4:

TOTAL 3.2.5:

TOTAL 3.2.1:

TOTAL 3.2.2:

TOTAL 3.2.3:



3.3
Cheltuieli pentru materialele promoționale - total 

(3.3.1+3.3.2), inclusiv: 0,00

3.3.1 programul electoral al partidului 0,00

3.3.2
alte articole promoționale (postere, stegulețe, tricouri, 

chipiuri, carnețele, pixuri, afișe, fluturași, etc.) 0,00

3.4
Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri - 

total (3.4.1+...+3.4.4) 0,00

3.4.1 servicii de transport 0,00

3.4.2 combustibil 0,00

3.4.3 întreţinerea mijloacelor de transport 0,00

3.4.4 remunerarea şoferilor angajaţi temporar 0,00

3.5 Costul serviciilor de sondare a opiniei publice 0,00

TOTAL 3.3

TOTAL 3.3.2:

TOTAL 3.4.1

TOTAL 3.4.2

TOTAL 3.4

TOTAL 3.5

TOTAL 3.3.1:

TOTAL 3.4.3:

TOTAL 3.4.4:



3.6
Costurile suplimentare de întreținere - total 

(3.6.1+3.6.2), inclusiv: 0,00

3.6.1

închirierea unor bunuri în scop electoral (locaţiunea 

încăperilor temporare, inclusiv teritoriale, locaţiunea 

mijloacelor de transport, locațiunea altor mijloace fixe si 

obiecte de mică valoare și scurtă durată) 0,00

3.6.2 salariile personalului angajat temporar în scop electoral 0,00

3.7

Costuri de delegare sau detașare a persoanelor 

(inclusiv recompensele/diurnele observatorilor și 

voluntarilor) 0,00

3.8 Cheltuieli de consultanță electorală și politică 0,00

3.8.1
consultanţă electorală şi politică (elaborarea strategiilor 

electorale etc.) 0,00

3.8.2 servicii asistenţă juridică şi notariale 0,00

3.9 Alte cheltuieli, inclusiv: 0,00

3.9.1 servicii bancare 0,00

TOTAL 3.8.2:

TOTAL 3.9.1:

TOTAL 3.9

TOTAL 3.8

TOTAL 3.6.1:

TOTAL 3.6.2

TOTAL 3.8.1:

TOTAL 3.6

TOTAL 3.7



3.9.2
servicii de comunicaţii (telefonie fixă, telefonie mobilă, 

Internet etc.) 0,00

3.9.3
materiale (OMVSD, rechizite de birou, etc., necesare 

activității în campanie electorală) 0,00

3.9.4
locaţiunea încăperilor permanente, inclusiv teritoriale, 

serviciile comunale aferente încăperilor închiriate 0,00

3.9.5 remunerarea personalului din stafful electoral central 0,00

3.9.6
remunerarea personalului din stafful electoral local 

(teritorial) 0,00

3.9.7 remunerarea consultanţilor media/strategie 0,00

L.S.

Conducătorul __________________________                   _________________

Trezorierul     __________________________                    _________________

                                                        numele, prenumele                                                                               semnatura

                                                        numele, prenumele                                                                                semnatura

TOTAL 3.9.2:

TOTAL 3.9.6:

TOTAL 3.9.7:

TOTAL 3.9.3:

TOTAL 3.9.4:

TOTAL 3.9.5:



la data de  ___________________

Cheltuieli CECE______________ CECE_____________ CECE____________ CECE_____________ ... TOTAL

3

Cheltuieli în campania electorală - total 

(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+ 3.7+3.8+3.9), 

inclusiv pentru:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1
Costul întrunirilor și evenimentelor electorale - 

total (3.1.1+...+3.1.8), inclusiv:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1
chirie, inclusiv cheltuielile aferente (energie 

electrică, salubrizare)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 scenă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 prestații scenice (inclusiv onorariile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 sonorizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 standuri, afișe etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6 cheltuieli de protocol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 securitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 reflectarea evenimentului în mass-media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
Cheltuieli de publicitate - total (3.2.1+...+3.2.6), 

inclusiv:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 televiziune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 radio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 mijloace de informare electronice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 presa scrisă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5 panouri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6 alte platforme stradale sau mobile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
Cheltuieli pentru materialele promoționale - total 

(3.3.1+3.3.2), inclusiv:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 programul electoral al partidului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2

alte articole promoționale (postere, stegulețe, 

tricouri, chipiuri, carnețele, pixuri, afișe, 

fluturași, etc.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4
Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri - 

total (3.4.1+...+3.4.4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 servicii de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 combustibil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3 întreţinerea mijloacelor de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4 remunerarea şoferilor angajaţi temporar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Costul serviciilor de sondare a opiniei publice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuielile în campania electorală pe circumscripții 

Concurent electoral __________________________________________________



3.6
Costurile suplimentare de întreținere - total 

(3.6.1+3.6.2), inclusiv:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.1

închirierea unor bunuri în scop electoral 

(locaţiunea încăperilor temporare, inclusiv 

teritoriale, locaţiunea mijloacelor de transport, 

locațiunea altor mijloace fixe si obiecte de mică 

valoare și scurtă durată)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.2
salariile personalului angajat temporar în scop 

electoral
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7

Costuri de delegare sau detașare a persoanelor 

(inclusiv recompensele/diurnele observatorilor și 

voluntarilor)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Cheltuieli de consultanță electorală și politică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.1
consultanţă electorală şi politică (elaborarea 

strategiilor electorale etc.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 servicii asistenţă juridică şi notariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9 Alte cheltuieli, inclusiv: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.1 servicii bancare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.2
servicii de comunicaţii (telefonie fixă, telefonie 

mobilă, Internet etc.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.3
materiale (OMVSD, rechizite de birou, etc., 

necesare activității în campanie electorală)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.4

locaţiunea încăperilor permanente, inclusiv 

teritoriale, serviciile comunale aferente 

încăperilor închiriate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.5
remunerarea personalului din stafful electoral 

central
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.6
remunerarea personalului din stafful electoral 

local (teritorial)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.7 remunerarea consultanţilor media/strategie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                   

L.S.

Conducătorul __________________________                   _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnatura

Trezorierul     __________________________                    _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnatura



Nr. 

ord.
Donatorul IDNP / IDNO

Data, luna, 

anul nașterii în 

cazul 

persoanei 

fizice

Adresa 

juridică *

Locul de 

muncă, funcția 

(ocupația), în 

cazul 

persoanei 

fizice

Denumirea și 

specificarea mărfurilor, 

obiectelor, lucrărilor sau 

serviciilor

Perioada 

Valoarea 

bunului 

donat

Nr. şi data contractului 

de comodat

0

L.S.

Conducătorul _______________________         _____________
                                       (numele, prenumele)                                     (semnătura)

Trezorierul     _____________________             _____________

                                               (numele, prenumele)                                  (semnătura)

* se completeaza doar de persoanele juridice

Total

Concurentul electoral  

(denumirea)

Donațiile în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii 

pentru perioada de raportare _______________________________



Anexa nr. 4

pentru ______________________________________ la data de  ___________________

Data înregistrării  _________________

L.Ș. CEC

Data deschiderii contului  _________________

Compartimentul II. Rulajul mijloacelor bănești (lei)

data _______ data _______ data _______ data _______

Săptămâna __ Săptămâna __ Săptămâna __ Săptămâna __ 

1 Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Venituri în perioada activității - total (2.1+2.2+2.3+2.4), inclusiv: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Mijloace bănești primite din donaţiile persoanelor fizice din țară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Mijloace bănești primite din donaţiile persoanelor fizice din afara țării 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Mijloace bănești primite din donaţiile persoanelor juridice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Alte venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Plăți în perioada activității - total (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+ 3.7+3.8), 

inclusiv pentru:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Costul întrunirilor și evenimentelor - total (3.1.1+...+3.1.8), inclusiv: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 chirie, inclusiv cheltuieli aferente (energie electrică, salubrizare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 scenă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 prestații scenice (inclusiv onorariile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 sonorizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 standuri, afișe etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6 cheltuieli de protocol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 securitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 reflectarea evenimentului în mass-media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Cheltuieli de publicitate - total (3.2.1+...+3.2.6), inclusiv: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 televiziune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 radio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

la Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea 

semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea 

inițierii referendumului, aprobat prin hotărârea nr. 4176 din 3 septembrie 2020

valuta_____________________________________________________________

denumirea băncii____________________________________________________

codul băncii________________________________________________________

Perioada de raportare 

Nr.crt. Articol 

Compartimentul I. Date generale

Grupul de inițiativă __________________________________________________

Datele bancare ale contului „Destinat grupului de inițiativă”:

cont IBAN______________________________________________________

Raportul  privind finanțarea activității grupului de inițiativă 

Total

1



3.2.3 mijloace de informare electronice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 presa scrisă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5 panouri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6 alte platforme stradale sau mobile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
Cheltuieli pentru materiale promoționale (postere, stegulețe, tricouri, chipiuri, 

carnețele, pixuri, afișe, fluturași etc.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri - total (3.4.1+...+3.4.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 servicii de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 combustibil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3 întreţinerea mijloacelor de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4 remunerarea şoferilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Costuri suplimentare de întreținere - total (3.5.1+3.5.2), inclusiv: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.1
închirierea unor bunuri în scopul desfășurării activității grupului de inițiativă 

(locaţiunea mijloacelor de transport, locațiunea altor mijloace fixe)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 remunerarea personalului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6
Costuri de delegare sau detașare a persoanelor (inclusiv recompensele/diurnele 

observatorilor și voluntarilor)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Cheltuieli de consultanță 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Alte cheltuieli, inclusiv: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.1 servicii bancare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 servicii de comunicaţii (telefonie fixă, telefonie mobilă, Internet etc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.3 materiale (rechizite de birou etc., necesare activității grupului de inițiativă) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei (1+2-3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                   L.S.

Conducător __________________________                   _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnătura

Trezorier     __________________________                    _________________
                                               numele, prenumele                                                                  semnătura

2



din țară de peste hotare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,00 0,00

Conducător __________________________                   _________________
                                        numele, prenumele                                                                  semnătura

                                                                                   L.S.

Trezorier     __________________________                    _________________
                                        numele, prenumele                                                                  semnătura

Total:

Suma, lei
Nr.crt.

Numele, prenumele persoanelor fizice 

donatoare sau denumirea persoanelor 

juridice

Cod personal (IDNP) / 

Cod fiscal

Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabilite în conformitate cu 

prevederile Codului electoral 



2.1

în numerar prin transfer în numerar prin transfer

1

2

3

4

5

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

în numerar prin transfer în numerar prin transfer

1

2

3

4

5

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Nr. 

d/o

Denumirea entității și forma 

organizatorică
Cod fiscal Sursele de finanţare Data

Nr. 

documentului 

de plată

1

2

3

4

5

2.4

Nr. 

crt.
Denumirea donatorului Cod fiscal

Sursa mijloacelor 

bănești
Data

Nr. 

documentului 

de plată

1

2

3

4

5

Conducător __________________________                   _________________
                                       numele, prenumele                                                                  semnătura

                                                                                   L.S.

Trezorier     __________________________                    _________________
                                       numele, prenumele                                                                  semnătura

Total 2.4

Suma (lei)

0,00

Cont IBAN Adresa juridică Numele, prenumele conducătorului

0,00Total 2.3

Alte venituri

Țara

Cont IBAN Adresa juridică Numele, prenumele conducătorului

Mijloace bănești primite din donaţiile persoanelor juridice

Suma (lei)

Mijloace bănești primite din donaţiile persoanelor fizice din țară

Mijloace bănești primite din donaţiile persoanelor fizice din afara țării

Suma (lei)

Persoane fizice, membri de 

partid 
Alte persoane fizice 

Suma (lei)

Alte persoane fizice 

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul de 

activitate

Data depunerii 

donației
Sursa de venit / finanțare pentru donație

Total 2.2

Persoane fizice, membri de 

partid 

Compartimentul III. Venituri

Pct. 2. Venituri în perioada activității 
Săptămâna ___

Data_______________

Total 2.1

Nr. 

d/o
Numele, prenume donatorului Cod personal (IDNP)

Ziua, luna, anul 

nașterii
Domiciliul Locul de muncă

Nr. 

d/o
Numele, prenume donatorului Cod personal (IDNP)

Ziua, luna, anul 

nașterii
Domiciliul Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul de 

activitate

Sursa de venit / 

finanțare pentru 

donație

Data depunerii 

donației

4



din țară
de peste 

hotare

0,00 0,00

Conducător __________________________                   _________________
                                         numele, prenumele                                                               semnătura

                                                                                   L.S.

Trezorier     __________________________                    _________________
                                         numele, prenumele                                                               semnătura

TOTAL

Borderou privind donațiile în numerar 

perioada ____________________________

Locul de muncă

Funcția deținută / 

Ocupația / Genul de 

activitate

Cod personal (IDNP)
Data, luna 

anul nașterii

Data încasării 

donației

Suma, lei Data 

depunerii în 

cont 

Nr. ord.
Nume, prenume 

donatorului



Data ______________________

Rându

l
Destinaţia plăţii Data Beneficiar Cod fiscal

Nr. şi 

data 

ordinului 

de plată

Nr. şi data 

documentului 

justificativ (factură 

fiscală, contract)

Suma

0,00

3.1
Costul întrunirilor și evenimentelor - total (3.1.1+...+3.1.8), 

inclusiv: 0,00

3.1.1 chirie, inclusiv cheltuieli aferente (energie electrică, salubrizare)
0,00

3.1.2 scenă 0,00

3.1.3 prestații scenice (inclusiv onorariile) 0,00

3.1.4 sonorizare 0,00

3.1.5 standuri, afișe etc. 0,00

3.1.6 cheltuieli de protocol 0,00

TOTAL 3.1.1:

Compartimentul IV. Plăți

Pct. 3. Plăți în perioada activității Săptămâna  ___________ 

                     Plăți în perioada activității

TOTAL 3.1

TOTAL 3.1.2:

TOTAL 3.1.3:

TOTAL 3.1.4:

TOTAL 3.1.5:

TOTAL 3.1.6:



3.1.7 securitate 0,00

3.1.8 reflectarea evenimentului în mass-media 0,00

3.2 Cheltuieli de publicitate - total (3.2.1+...+3.2.6), inclusiv: 0,00

3.2.1 televiziune 0,00

3.2.2 radio 0,00

3.2.3 mijloace de informare electronice 0,00

3.2.4 presa scrisă 0,00

3.2.5 panouri 0,00

TOTAL 3.2.4:

TOTAL 3.1.7:

TOTAL 3.1.8:

TOTAL 3.2

TOTAL 3.2.1:

TOTAL 3.2.2:

TOTAL 3.2.3:

TOTAL 3.2.5:



3.2.6 alte platforme stradale sau mobile 0,00

3.3
Cheltuieli pentru materiale promoționale (postere, stegulețe, 

tricouri, chipiuri, carnețele, pixuri, afișe, fluturași etc.)
0,00

3.4
Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri - total 

(3.4.1+...+3.4.4) 0,00

3.4.1 servicii de transport 0,00

3.4.2 combustibil 0,00

3.4.3 întreţinerea mijloacelor de transport 0,00

3.4.4 remunerarea şoferilor 0,00

3.5
Costuri suplimentare de întreținere - total (3.5.1+3.5.2), 

inclusiv: 0,00

TOTAL 3.2.6:

TOTAL 3.3

TOTAL 3.4

TOTAL 3.4.1

TOTAL 3.4.2

TOTAL 3.4.3:

TOTAL 3.4.4:

TOTAL 3.5



3.5.1

închirierea unor bunuri în scopul desfășurării activității grupului 

de inițiativă (locaţiunea mijloacelor de transport, locațiunea 

altor mijloace fixe) 0,00

3.5.2 remunerarea personalului 0,00

3.6
Costuri de delegare sau detașare a persoanelor (inclusiv 

recompensele/diurnele observatorilor și voluntarilor) 0,00

3.7 Cheltuieli de consultanță 0,00

3.8 Alte cheltuieli, inclusiv: 0,00

3.8.1 servicii bancare 0,00

3.8.2
servicii de comunicaţii (telefonie fixă, telefonie mobilă, Internet 

etc.) 0,00

3.8.3
materiale (rechizite de birou etc., necesare activității grupului de 

inițiativă) 0,00

Conducător __________________________                   _________________
                                            numele, prenumele                                                              semnătura

                                                                                   L.S.

Trezorier     __________________________                    _________________
                                            numele, prenumele                                                              semnătura

TOTAL 3.6

TOTAL 3.5.1:

TOTAL 3.5.2

TOTAL 3.7

TOTAL 3.8

TOTAL 3.8.1:

TOTAL 3.8.2:

TOTAL 3.8.3:



Nr. 

ord.
Donatorul IDNP / IDNO

Data, luna, anul 

nașterii în cazul 

persoanei fizice

Adresa 

juridică *

Locul de muncă, funcția 

(ocupația), în cazul 

persoanei fizice

Denumirea 

și 

specificarea 

mărfurilor, 

obiectelor, 

lucrărilor 

Perioada 

Valoarea 

bunului 

donat

Nr. şi data 

contractului 

de comodat

0,00

L.S.

Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii 

pentru perioada de raportare _______________________________

* se completeaza doar de persoanele juridice

Grupul de inițiativă pentru __________________________________________________

                                (susținerea candidatului / inițierea referendumului)

Conducător _______________________         _____________

Trezorier     _____________________             _____________
numele, prenumele                                      semnătura

Total

numele, prenumele                                      semnătura


