
Anexa nr. 3
la hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016

Raportul grupului de iniţiativă 
privind fluxul mijloacelor băneşti

pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al 
Republicii Moldova dl. Andrei Nastase

la data de 12.09.2016 
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Compartimentul I. Date generale
Grupul de iniţiativă Grupul de iniţiativa constituit de către Partidul Platforma Demnits
Data înregistrării ca grup de iniţiativă  05.09.2016
Date bancare ale contului destinat grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturile^ 
Data deschiderii 09.09.2016 
cont bancar nr.MD44AG000000022242966873
valuta_MDL_________________________________________ _______
denumirea băncii B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. 
codul băncii_AGRNMD2X443

Compartimentul II. Rulajul mijloacelor băneşti

Comisia Electorală Centrală 
Direcţia financiar-economicâ

Nr.cr
t.

Articol
Perioada de raportare

de la 05.09.2016 
pînă la 12.09.2016

1 Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei 0,00
2 Venituri în perioada activităţii - total (2.1+2.2+2.3), inclusiv: ■J/p 66b oo-450^6

2.1 Mijloace băneşti primite din donaţiile persoanelor fizice / 7  0,00
2.2 Mijloace băneşti primite din donaţiile persoanelor juridice Â 7  1? $ й  m o o
2.3 Alte venituri р 7 / (too

3
Plăţi în perioada activităţii - total (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+ 3.7+3.8), 
inclusiv pentru: o<*

3.1 Costul întrunirilor şi evenimentelor - 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 prestaţii scenice (inclusiv onorariile) 0,00
3.1.4 sonorizare 0,00
3.1.5 standuri, afişe etc. 0,00
3.1.6 cheltuieli de protocol 0,00
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

3.3
Cheltuieli pentru materialele promoţionale (postere, steguleţe, tricouri, chipiuri, 
carneţele, pixuri, afişe, fluturaşi etc.) 0,00

3.4 Cheltuieli pentru transport de persoane şi 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
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3.5 Costurile suplimentare de întreţinere - total (3.5.1+3.5.2), inclusiv: 0,00

3.5.1
închirierea unor bunuri în scopul desfăşurării activităţii grupului de iniţiativă 
(locaţiunea mijloacelor de transport, locaţiunea altor mijloace fixe) 0,00

3.5.2 remunerarea personalului 0,00

3.6 Costuri de delegare sau detaşare a persoanelor (inclusiv recompensele/diurnele 
observatorilor şi voluntarilor) 0,00

3.7 Cheltuieli de consultantă  0,00
kdO<X>3.8 Alte cheltuieli, inclusiv:

3.8.1 servicii bancare 200,00
3.8.2 servicii de comunicaţii (telefonie fixă, telefonie mobilă, Internet etc.)

%
0,00

3.8.3 materiale (rechizite de birou etc., necesare activităţii grupului de iniţiativă)
Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei (1+2-3) 250,00

Conducătorul Slusari Alexandru

Trezorierul

Humele, prenumele

Pislaru Daniela
->  _ \ numele, prenumele

■ ■
\  s,v A -

L.S^
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Lista donaţiilor rambursate ca urmare a depăşirii plafoanelor stabile în conformitate cu
prevederile Codului electoral

Nr.crt. Numele, prenumele personelor deponente Cod fiscal Suma, lei
1. __________ ------------ —— -----^

2. ;
3. 1

.

4.
5. !

6. '
7. .
O.
9.
10.

Total: 0,00

Conducătorul

Trezorierul



Lista donaţiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii în perioada activităţii

Nr.
d/o

Denumirea şi specificarea mărfurilor, 
obiectelor, lucrărilor sau serviciilor

Perioada Valoarea bunului donat Donatorul

пш А 6Y.0 9/

( )
У

щ______— --------- ---------

;

Conducătorul

Trezorierul



C om partim entul III. V enituri

Pct. 2. Venituri în perioada activităţii Perioada de la _05.09.20I6_ pînă Ia 12.09.2016



Pct. 3. Plăţi în perioada activităţii Perioada de la _05.09.20I6_ pînă la _12.09.2016

Data raportării 12.09.2016__

Compartimentul IV. Plăţi

Rîndul Destinaţia plăţii Data Beneficiar Cod fiscal

Nr. şi 
data 

ordinului 
de plată

documentul 
justificativ (facturii 
fiscale, contractului 

)

Suma

Plăţi în perioada activităţii ,,200,00 7

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

3.1.1
chirie, inclusiv cheltuielile aferente (energie electrică, 
salubrizare) TOTAL 3.1.1: 0,00

3.1.2 scenă TOTAL 3.1.2: 0,00

3.1.3 prestaţii scenice (inclusiv onorariile) TOTAL 3.1.3: 0,00

3.1.4 sonorizare TOTAL 3.1.4: 0,00

3.1.5 standuri, afişe etc. TOTAL 3.1.5: 0,00



3.1.6 cheltuieli de protocol TOTAL 3.1.6: 0,00

3.1.7 securitate TOTAL 3.1.7: 0,00

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

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

3.2.2 radio TOTAL 3.2.2: 0,00

3.2.3 mijloace de informare electronice TOTAL 3.2.3: 0,00

3.2.4 presa scrisă TOTAL 3.2.4: 0,00

3.2.5 panouri TOTAL 3.2.5: 0,00



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

3.3
Cheltuieli pentru materialele promoţionale (postere, 
steguleţe, tricouri, chipiuri, carneţele, pixuri, afişe, fluturaşi 
etc.) TOTAL 3.3 0,00

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

3.4.1 servicii de transport TOTAL 3.4.1 0,00

3.4.2 combustibil TOTAL 3.4.2 0,00

3.4.3 întreţinerea mijloacelor de transport TOTAL 3.4.3: 0,00

3.4.4 remunerarea şoferilor TOTAL 3.4.4: 0,00

3.5 Costurile suplimentare de întreţinere - total (3.5.1+3.5.2), 
inclusiv: TOTAL 3.5 0,00

3.5.1
închirierea unor bunuri în scopul desfăşurării activităţii grupului 
de iniţiativă (locaţiunea mijloacelor de transport, locaţiunea altor 
mijloace fixe) TOTAL 3.5.1: 0,00




