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REZUMAT 

 

Misiunea de Observare a Alegerilor (MOA) Promo-LEX a desfășurat în cadrul Coaliției Civice pentru 
Alegeri Libere și Corecte monitorizarea de lungă durată a perioadei electorale în contextul alegerilor 
prezidențiale din 30 octombrie 2016 (13 noiembrie) 2016. Raportul de față acoperă perioada electorală 
cuprinsă între 25 august 2016 - 13 noiembrie 2016 şi reflectă constatările cu caracter electoral conectate 
la cadrul juridic corespunzător, care au fost raportate de către observatorii Promo-LEX. De asemenea, 
sunt reflectate modificările normative din perioada preelectorală care au avut conotații electorale. 
Analiza comparativă a finanțelor de campanie se bazează pe rapoartele financiare ale grupurilor de 
inițiativă și ale concurenților electorali prezentate la CEC, conectate cu constatările observatorilor. 

Pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova (RM) din 30 octombrie 2016, legiuitorul a prevăzut 
constituirea de grupuri de inițiativă (GI) pentru colectarea semnăturilor de subscripție în favoarea 
tuturor candidaților desemnați. Respectiv, perioada electorală o putem diviza în două etape: 30 august – 
29 septembrie 2016, destinată activității GI și 30 septembrie – 28 octombrie (11 noiembrie) 2016, 
destinată campaniei electorale a concurenților. Prin urmare, prevederile referitoare la condițiile, modul, 
restricțiile și responsabilitatea finanțării campaniilor electorale ale concurenților au fost aplicate 
corespunzător și activității GI. 

Constatăm că veniturile acumulate în conturile cu mențiunile „Destinat Grupului de Inițiativă” au 
constituit - 1 160 427 lei și “Fond Electoral” - 59 426 475 lei. Ponderea majoră a contribuțiilor acumulate 
de GI a fost din partea persoanelor juridice – 46,58%, persoanele fizice au contribuit în mărime de 
41,49%, iar 4,66% le-au constituit donațiile materiale. Pe de altă parte, concurenții electorali (CE) au 
înregistrat cele mai mari contribuții din partea persoanelor fizice – 2895 cetățeni, care au virat  
52 408 936 lei în fondurile de campanie, cele 10 persoane juridice donatoare clasându-se pe a doua 
poziție – cu 7 008 200 lei și donații materiale – în valoare de 837 765 lei. Veniturile totale declarate ale 
concurenților electorali au fost de 59 426 475 lei. În raport cu campania electorală pentru alegerile locale 
generale din 2015, veniturile concurenților electorali au scăzut de 0,7 ori, de la 82 839 246 lei la 59 426 
475 lei. Simultan, campania electorală pentru prezidențiale s-a redus de la două luni la o lună de zile. 

Pentru alegerile Președintelui RM din 30 octombrie 2016, plafonul mijloacelor financiare pentru 
grupurile de inițiativă a fost stabilit la 576 250 lei, iar plafonul pentru mijloacele virate în contul electoral 
al unui concurent electoral a fost stabilit la 65 797 539 lei, cu 11,06% mai mult decât în 2015. Ponderea 
cea mai mare de completare a plafoanelor maxime stabilite de CEC a fost de 82,77%, din partea GI în 
susținerea lui Dumitru Ciubașenco (PPPN) și de 36,86% din partea CE Marian Lupu (PDM), care ulterior 
s-a retras din cursa electorală. 7 GI (în susținerea lui Mihai Ghimpu/PL, C.I. Tudor Tarlev, C.I. Maia Laguta, 
Vitalia Pavlicenco/PNL, Ana Guțu, C.I. Geta Savițcaia, C.I. Ion Dron) și 1 CE (C.I. Maia Laguta) au declarat 
că nu au efectuat cheltuieli în perioadele vizate. 

În ceea ce privește cheltuielile de campanie declarate, 94% au fost destinate publicității (inclusiv 
materiale promoționale), 2% au fost pentru evenimente publice, 2% - pentru transport, 1% - pentru 
voluntari/observatori. Alte cheltuieli au fost de 1%. Nici un concurent electoral nu a declarat cheltuieli 
de retribuire a muncii, de sondare a opiniei publice. Doar trei concurenți electorali au raportat cheltuieli 
pentru recompensele voluntarilor, cheltuieli de consultanță și cheltuieli suplimentare de întreținere 
(inclusiv telecomunicații). Similar concurenților electorali, atenția sporită a GI a fost direcționată către 
publicitate (inclusiv materiale promoționale), raportând cheltuieli de – 75%,  17% au fost pentru 
transport, 4% - cheltuieli suplimentare de întreținere și 4% - alte cheltuieli. 

În perioada monitorizării, MOA Promo-LEX a constatat următoarele situații specifice: un caz de susținere 
a unui concurent electoral (Maia Sandu) de către un alt partid (PPPDA), ceea ce poate fi calificată drept 
donație din partea unei persoane terțe; două cazuri de mascare a donatorilor din partea a 2 CE (Dumitru 
Ciubașenco și Maia Sandu); un caz de efectuare a cheltuielilor înainte de deschiderea contului „Fond 
electoral” pentru tipărirea materialelor promoționale (Mihai Ghimpu); un caz de aplicare a sancțiunii de 
excludere din cursa electorală a 1 CE (Inna Popenco) din cauza folosirii resurselor bănești nedeclarate, 
erere admisă de CSJ. Totodată, Misiunea a constatat mai multe nereguli în privința raportării financiare 
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atât a grupurilor de inițiativă, cât și a concurenților, care nu au fost luate în vizor de subiecții electorali, 
fie în vederea aplicării sancțiunilor corespunzătoare, fie pentru a fi depuse contestații. 

MOA Promo-LEX a estimat că cel puțin 7 627 223 lei nu au fost reflectați în rapoartele financiare ale 11 
concurenți electorali. În baza estimărilor, majoritatea cheltuielilor nedeclarate se referă la: retribuirea 
muncii personalului de campanie, dar și la recompensele voluntarilor/observatorilor, la publicitatea 
stradală sau mobilă, la publicitatea promoțională și, nu în ultimă instanță, la costurile de întreținere a 
sediilor de campanie. În același timp, MOA Promo-LEX a estimat un cuantum de cheltuieli de cel puțin 
2 239 310 lei, efectuate de 5 partide politice pentru activități cu tentă electorală, care urmează să fie 
reflectate în rapoartele financiare semestriale ale acestora (semesrul II, 2016). 

 

I. ASPECTE FINANCIARE CU CONOTAȚIE ELECTORALĂ DIN PERIOADA DE COLECTARE A 
SEMNĂTURILOR 

 

1.1. Activități de organizare a funcționării grupurilor de inițiativă (GI) 

1.1.1. Reglementări normative cu privire la finanțarea GI 

 

Întru reglementarea desfăşurării campaniei electorale pentru alegerile Preşedintelui Republicii Moldova, 
la data de 15 iulie 2016, Codul electoral a fost amendat cu noi prevederi legale. În esenţă, modificarea 
consta în faptul că prevederile referitoare la condițiile, modul, restricțiile și responsabilitatea finanțării 
campaniilor electorale ale concurenților electorali urmau să fie aplicate corespunzător și grupurilor de 
inițiativă (GI)1. Totodată, Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea 
semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului a fost 
aprobat de CEC la data de 18 august 2016. Acesta stabileşte următoarele detalieri ale Codului electoral: 

 Definirea noţiunilor ce vizează strict grupurile de iniţiativă: grup de inițiativă (GI), cont destinat 
activității GI pentru colectarea semnăturilor, raportul privind fluxul mijloacelor bănești aferente 
activității GI, activitatea GI. 

 Reglementarea deschiderii conturilor bancare cu menţiunea „Destinat grupului de inițiativă”, 
care pot fi deschise în termen de 5 zile de la înregistrarea GI. 

 Stabilirea formulei de calcul pentru plafonul general al mijloacelor ce pot fi virate în contul GI în 
susținerea unui candidat la funcția electivă. 

 Aplicarea regimurilor juridice ale plafoanelor donaţiilor din partea persoanelor fizice şi a celor 
juridice de 200 şi 400 salarii medii pe economie, după cum prevăd atât Legea nr. 294- XVI din 21 
decembrie 2007 privind partidele politice, cât şi Codul electoral. 

 Interzicerea anumitor acţiuni ce ar perturba egalitatea şanselor grupurilor de iniţiativă, în speţă: 

1) susținerea financiară a activității grupurilor de inițiativă de către: 

a. persoanele juridice din străinătate, inclusiv cele cu capital mixt, 
b. alte state; 
c. organizații internaționale, inclusiv organizații politice internaționale; 
d. cetățenii Republicii Moldova care nu au împlinit vârsta de 18 ani; 
e. cetățenii Republicii Moldova limitați în capacitatea de exercițiu sau declarați incapabili prin        

hotărâre definitivă a instanței de judecată; 
f. persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova din veniturile obținute în afara țării; 
g. autoritățile publice, organizațiile, întreprinderile, instituțiile publice, alte persoane juridice 

finanțate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepția cazurilor în care acordarea 
de servicii sau susținerea materială este în mod expres prevăzută de legislație; 

                                                           
1 Toate prevederile capitolului IV din Codul electoral “Asigurarea materială a desfăşurării alegerilor şifinanţarea campaniilor 

electorale” se aplică nemijlocit şi Grupurilor de Iniţiativă create pentru susţinerea candidatului la prezidenţiale. 
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h. persoanele juridice care, cu un an înainte de începerea perioadei electorale, au desfășurat 
activități finanțate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, precum și de către persoane 
juridice cu capital străin sau mixt; 

i. persoanele anonime sau în numele unor terți; 
j. persoanele fizice care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova; 
k. organizații necomerciale, sindicate, de binefacere sau religioase; 

2) folosirea, de către grupul de inițiativă, în scopuri personale a mijloacelor financiare virate în contul 
„Destinat grupului de inițiativă”; 

3) oferirea de către membrii grupului de inițiativă a unor sume de bani, cadouri, a bunurilor materiale 
fără plată, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere; 

4) finanțarea activității grupului de inițiativă din alte mijloace decât cele din contul „Destinat grupurilor 
de inițiativă”; 

5) folosirea de către grupul de inițiativă a fondurilor financiare şi a materialelor nedeclarate sau 
depăşirea cheltuielilor peste plafonul general stabilit. 

 Ultimele achitări din contul „Destinat grupului de inițiativă” se vor face cel târziu în ziua 
anterioară termenului-limită de prezentare a listelor de subscripție către organul responsabil de 
verificarea semnăturilor. Se interzic virări de pe contul respectiv după prezentarea listelor de 
subscripție. 

 Prezentarea şi examinarea rapoartelor privind fluxul mijloacelor bănești aferente activității 
grupului de inițiativă vor fi prezentate către organul responsabil de verificarea semnăturilor, 
pentru întreaga perioada de activitate a grupului de iniţiativă, la finele campaniei de colectare a 
semnăturilor. 

 

1.1.2. Stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Destinat 
grupului de inițiativă” pentru susținerea candidaților desemnați  

La data de 26 august 2016, cu respectarea prevederilor legale2, dar și a termenilor din programul 
calendaristic, CEC a stabilit plafonul mijloacelor financiare în mărime de 576 250 lei, ce pot fi transferate 
pe contul „Destinat grupului de inițiativă”. Plafonul a fost obținut prin înmulțirea coeficientului în mărime 
de 23,05 lei la numărul maxim de semnături necesare pentru a fi colectate de către un GI (25 000). 
Coeficientul de 23,05 lei a fost stabilit în baza legislației actualizate şi constituie 0,5% din salariul mediu 
pe economie pentru anul precedent anului alegerilor, care constituie 4 610, 90 lei. 

MOA Promo-LEX salută atât formula de calcul a plafonului, cât și argumentarea stabilirii coeficientului de 
0,5% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent anului alegerilor, constatând suficiența 
plafonului mijloacelor bănești întru desfășurarea activității de colectare a semnăturilor. 

 

1.1.3. Deschiderea conturilor cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă” și prezentarea 
trezorierilor 

Potrivit CEC, până la data de 29 septembrie 2016, 22 din 24 de GI înregistrate și-au desemnat trezorierii. 
Deși au înregistrat trezorieri, 2 GI (în susţinerea lui Mihai Ghimpu (PL) și în susţinerea C.I. Ion Dron) au 
informat CEC despre faptul că nu vor suporta cheltuieli și astfel nu vor deschide conturi „Destinat 
grupului de inițiativă”. Din cele 24 de GI înregistrate, 2 GI (C.I. Mihai Corj și C.I. Geta Savițchi) nu și-au 

                                                           
2 Art. 38, alin. (10) din Codul electoral și pct. 6 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin 
hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, CEC stabilește plafonul general al mijloacelor ce pot fi virate 
în contul „Destinat grupului de inițiativă”, luând ca bază de calcul un coeficient înmulțit la numărul maxim de semnături necesare 
a fi colectate de către grupul de inițiativă întru susținerea unui candidat la o funcție electivă. 
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desemnat trezorieri și au informat CEC că activitatea lor se va desfășura pe bază de voluntariat, astfel 
încât nu vor desfășura activități ce ar implica cheltuieli financiare3.  

Pentru perioada de colectare a semnăturilor (2-29 septembrie 2016), din cele 24 GI înregistrate, 11 GI 
(PDM, PPPDA, PPPPEM, MSPRR, PPPN, PPPAS, PPPSRM, C.I. Silvia Radu, C.I. Vadim Brînzan, C.I. Valeriu 
Ghileţchi, C.I.Roman Mihăeş) au depus rapoarte financiare4, iar alte 7 GI (Mihai Ghimpu, C.I. Tudor Tarlev, 
C.I. Maia Laguta, Vitalia Pavlicenco, Ana Guțu, C.I. Geta Savițcaia, C.I. Ion Dron) - demersuri de neefectuare 
a cheltuielilor. Publicarea rapoartelor şi a demersurilor pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale a 
avut loc cu respectarea termenilor prevăzuţi de legislaţie. 

1.2. Raportarea financiară totalizatoare a grupurilor de inițiativă în perioada de colectare a 
semnăturilor 

1.2.1. Veniturile și cheltuielile grupurilor de inițiativă reflectate în rapoartele financiare 

Conform rapoartelor totalizatoare, volumul veniturilor declarate de către 10 GI, pentru perioada 2 
septembrie – 29 septembrie 2016, este de 1 160 427 lei şi cuantumul cheltuielilor – de 1 159 991 lei, sold 
final de 881 lei. 1 GI (MSPRR) a reflectat 0 venituri şi cheltuieli pentru perioada de colectare a 
semnăturilor. Nici un grup de iniţiativă nu a depăşit plafonul maxim stabilit de Comisia Electorală 
Centrală, de 576 520 lei pentru perioada colectării semnăturilor. 

Sursele de finanţare ale GI sunt:  

 donaţii ale persoanelor juridice, venituri parvenite din contul de bază al partidului, adică venituri 
acumulate în perioada inter-electorală, pentru 4 GI (PPPPEM, PPPDA, PPPN, PPPAS) – 46,58%,  

 donaţii ale persoanelor fizice pentru 6 GI (C.I. Roman Mihăeş, PPPSRM, PDM, C.I. Valeriu Ghileţchi, 
C.I. Silvia Radu, C.I. Vadim Brînzan) – 41,49%  

 donaţii materiale pentru 3 GI (PPPSRM, C.I. Vadim Brînzan, C.I. Roman MihăeşMihăeş) – 4,66%.  

 

        Grafic 1. Ponderea veniturilor din plafonul maxim stabilit5  

                                                           
3 Potrivit art. 38 alin. (10) din Codul electoral și pct. 5 lit. a) din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă,  grupul 
de inițiativă, în termen de 7 zile de la data înregistrării la CEC, trebuie să deschidă la bancă un cont cu mențiunea ”Destinat 
grupului de inițiativă” și trebuie să informeze în scris Comisia despre aceasta prin comunicarea datelor bancare respective. În 
caz de nedeschidere a unui astfel de cont, grupul de inițiativă are obligația de a informa despre acest fapt autoritatea electorală 
și de a desfășura doar activități ce nu implică cheltuieli financiare. 
4 Conform art. 38, alin. (8) din Codul electoral,  în perioada electorală, GI are obligația de a prezenta în termen de cel mult 3 zile 
de la data prezentării listelor de subscripţie către CEC, raportul privind fluxul mijloacelor băneşti, pentru întreaga perioadă de 
activitate a grupului de iniţiativă. 
5 2 GI (PL, MSPRR) nu au declarat venituri şi cheltuieli pentru perioada de colectare a semnăturilor, astfel utilizând o pondere 
de 0% din plafonul maxim stabilit. 
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Ponderea majoră a cheltuielilor declarate este pentru publicitate – 46,47%, pentru utilizarea 
transportului au fost raportate – 28,16%, pentru materiale promoţionale – 16,94%, costuri suplimentare 
de întreţinere – 2,48%, cheltuieli din donaţii materiale – 4,14% şi alte cheltuieli – 1,41% (A se vedea 
graf.2). 

 

 

   Grafic 2. Ponderea cheltuielilor raportate, pe subcategorii 

 

c. Cheltuieli de publicitate 

Potrivit rapoartelor financiare, 5 GI au reflectat cheltuieli pentru publicitate în valoare de 539 030 lei: 
PPPSRM – 267 140,75 lei, PPPAS – 18 373,80 lei, PPPN – 89 556,47 lei, GI Silvia Radu – 99 800 lei, GI 
Vadim Brînzan - 64 159 lei. 

d. Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri 

Potrivit rapoartelor financiare, 6 GI au reflectat cheltuieli pentru transport în valoare de 326 700 lei: 
PPPSRM – 9 700 lei, PDM – 87 500 lei, PPPAS – 25 000 lei, PPPN – 200 000 lei, GI Valeriu Ghileţchi – 1 000 
lei, GI Roman Mihăeş – 3 500 lei. 

e. Cheltuieli pentru materiale promoţionale (postere, steguleţe, tricouri, chipiuri etc.) 

Potrivit rapoartelor financiare, 5 GI au reflectat cheltuieli pentru materiale promoţionale în valoare de 
196 551 lei: PPPSRM – 10 500 lei, PPPAS – 15 486 lei, PPPN – 165 000 lei, GI PPPPEM – 2565, GI Roman 
Mihăeş – 3 000 lei. 

f. Costuri suplimentare de întreţinere 

Potrivit rapoartelor financiare, doar 2 GI (PPPN şi Roman Mihăeş) au reflectat astel de cheltuieli în 
valoare de 28 805,14 lei: PPPN – 19 052,14 lei şi Roman Mihăeş – 9 753 lei.   

j. Alte cheltuieli 

Potrivit rapoartelor financiare, 10 GI au reflectat astfel de cheltuieli în valoare de 16 354, 07 lei: PPPSRM 
– 5 230,25 lei, PPPAS – 831,75 lei, PPPN – 3 335,37 lei, GI PPPPEM – 844 lei, GI PDM – 2 766,8 lei, GI 
PPPDA – 400 lei, GI Valeriu Ghileţchi – 1 154,9 lei, GI Silvia Radu – 802 lei, GI Vadim Brînzan – 84 lei, GI 
Roman Mihăeş – 905 lei. 

 

MOA Promo-LEX constată 1 caz în care 1 GI (în susținerea candidatului Maia Sandu), deși a depus listele de 
subscripție la 22 septembrie 2016, a înregistrat operațiuni bancare legate de contul “Destinat grupului de 
inițiativă” și după această dată. Astfel, cu încălcarea pct. 14 din Regulamentul privind finanțarea GI, în data 
de 23 septembrie 2016, din contul menționat supra au fost efectuate 8 decontări prin virament în valoare 
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totală de 43 786,80 lei. Mai mult, la 23 și, respectiv, 24 septembrie 2016 au fost înregistrate și depuneri de 
mijloace financiare. Or, scopul acestora nu poate fi altul decât finanțarea activităților aferente colectării de 
semnături, care erau deja încheiate. 

 

1.2.2. Veniturile și cheltuielile grupurilor de inițiativă constatate de observatorii Promo-LEX şi 
nereflectate în rapoartele financiare 

 

c. Cheltuieli de publicitate stradală 

Conform verificărilor MOA Promo-LEX, prețul minim lunar estimativ pentru plasarea unui panou stradal 
6X3m2 este de cel puțin 6 660 lei, a unui panou stradal 15X12m2/20X10m2 – de cel puţin 20 200 lei, a 
unui panou LED – de 7 770 lei, panou stradal 1,80X2m2 - de cel puțin 2 220 lei, a unui banner 1,5X2m2 - 
de cel puțin 2 000 lei, publicitate TV în reţeaua celor 6 magazine Nr.1  (pentru 30 zile, 10 min. zilnic, între 
orele 9:00 - 22:00) – de 114 330 lei.  

Potrivit observatorilor Promo-LEX, pentru perioada indicată, 5 GI au efectuat cheltuieli pentru publicitate 
stradală şi mobilă. Potrivit estimărilor, cheltuielile sunt de cel puțin 1 017 415 lei. Privitor la GI PPPPSRM, 
observatorii Promo-LEX au raportat 46 unit. de panou stradal 6x3m2, 5 unit. de banner 2x1,5m2, 1 unit. 
de panou stradal 6x15m2; privitor la GI Vadim Brînzan – 4 unit. de panou stradal 6x3 m2, 1 cort; GI Silvia 
Radu – 4 unit. de panou stradal 6x2 m2, 3 unit. de panou stradal, spoturi TV în reţeaua celor 6 magazine 
Nr. 1 (timp de 14 zile); privitor la GI MSPRR – 45 unit. de panou stradal 6x3 m2; privitor la GI PPPN – 10 
unit. de panou stradal 6x3 m2. (A se vedea figurile)      

 

Grafic 3. Cheltuieli estimate pentru publicitate (panouri stradale şi spoturi TV) ale GI conform tipurilor de 
panouri 

 

d. Cheltuieli pentru materiale promoționale. MOA Promo-LEX constată că, pentru perioada indicată, cu 
referire la GI în susținerea lui Igor Dodon (PPPSRM), Adrian Năstase (PPPDA), Marian Lupu (PDM), Mihai 
Ghimpu (PL), Maia Sandu (PPPAS), Dumitru Ciubaşenco (PPPN) şi Iurie Leancă (PPPPEM), observatorii 
Promo-LEX au raportat ziare de partid, pliante și fluturași. Cheltuielile estimate sunt de 418 892 lei. 
Conform verificărilor observatorilor Promo-LEX, prețul minim lunar estimativ pentru plasarea unui cort 
este de cel puțin 5 000 lei, pentru tipărirea unei unit. de ziar color de 16 pag. hârtie mată – de 0,5 lei, la 
un tiraj de 65 000 ex., pentru tipărirea unei unit. de ziar color de 8 pag. hârtie lucioasă – 3 lei, la un tiraj 
de 1214 ex., prețul unui articol pe pagină A4, în presa locală variază între 1 900 și 2 900 lei; 1 pliant format 
A4, hârtie cartonată – de 0,5 lei la un tiraj de 25 000 ex. etc. 1 unit de poster A4 – 3 lei.  

Referitor la GI PPSRM, observatorii Promo-LEX au raportat ziare „Socialiştii”, tipografia Edit Tipar Grup 
SRL, com. 826 (ro) – tir. 65 000, com. 827 (ru) – tir. 125 000, com. 904 – tir. 65 000 (ro), com. 873 – tir. 
7600, com. 794 (ro) - tir. 65 000, com. 686 - tiraj 35 000, com. 795 (ru) – tir. 125 000, flyere cu imaginea 
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candidatului desemnat, format A4, tipografia Arva Color SRL, com. 0584, tir. 50 000, 6 corturi. Cheltuielile 
estimate sunt de 373 800 lei.  

Referitor la GI Silvia Radu, observatorii Promo-LEX au raportat publicitate mobilă amplasată în scaunele 
microbuzului de pe ruta 114 și 193 (Administrator SRL Lunguscom): postere de format A4, color ale CI 
Silvia Radu "Semnează pentru S.R. președinte", fără date tipografice. 

Referitor la PPPAS, observatorii Promo-LEX au raportat 4 corturi cu câte o masă şi un scaun. Cheltuielile 
estimate sunt de cel puţin 20 000 lei. 

În cazul PPPDA, observatorii Promo-LEX au raportat 3 corturi şi ziare “Demnitate şi adevăr”, tipografia 
„Universul, comanda nr. 1273, tir. 10000, flyere 15X20cm2 , fără tiraj și fără a se specifica că au fost 
achitate din contul „Destinat GI”. Cheltuielile estimate sunt de cel puțin 18 300 lei.  

Privitor la PPPN, observatorii Promo-LEX au raportat 50 postere A4, ziare „Puterea în adevăr”, tiraj 1214, 
calendare de dimensiuni 35X50cm2 cu imaginea candidatului desemnat de GI PPPN. Cheltuielile estimate 
sunt de cel puţin 3 792 lei. (A se vedea graf.4) 

 

Grafic 4. Cheltuieli pentru materiale promoţionale 

 

e. Cheltuieli pentru presa scrisă 

MOA Promo-LEX constată că, pentru perioada indicată, cu referire la 3 GI în susținerea Silviei Radu (C.I.), 
Dumitru Ciubaşenco (PPPN), Innei Popenco (MSPRR) au fost efectuate cheltuieli de cel puţin 85 282 lei. 
Conform verificărilor observatorilor Promo-LEX, prețul minim pentru 1cm2 de articol într-o 
publicaţie/ziar este de 3,70 lei.   

Privitor la GI Silvia Radu, observatorii Promo-LEX au raportat următoarea publicitate în presa scrisă 
locală: articol de 962cm2 în z. „Glia Drochiană”, pag. nr. 7, volum – 1 pag.; articol de 1218 cm2 în z. raional 
"Ecoul Nostru" nr. 37, 2 articole de 925 cm2 şi 1080 cm2 , 1080cm2 în z. raional independent "Observatorul 
de Nord" nr.35; 1 articol pe 2 pag. de 600 cm2 în „Cahul Expres” nr. 38; 1 articol pe 2 pag. de 600 cm2 în 
z. „Gazeta de Sud” nr. 35; 1 articol de 1218 cm2 în z. „Unghiul”, 1 art. de 1000 cm2 în z. „Expresul”; 1 articol 
962 cm2 în ziarul Cuvântul, 1 articol de 1350 cm2 în z. ,,Curierul de Hîncești, nr.37, 1 articol de 1200 cm2 
în ziarul local "Cuvântul liber" nr. 36. Cheltuielile estimate sunt de cel puţin 44 921 lei.  

Privitor la GI PPPN, observatorii Promo-LEX au raportat următoarea publicitate în presa scrisă locală: 1 
articol de 1218 cm2 în z. “Unghiul”, 1 articol de 500 cm2 în z. „Glia Drochiană”, pag. nr. 7; 1 articol de 600 
cm3 în z. “Cahul Expres” nr. 38; 1 articol de 1200 cm2 în „Gazeta de Sud” nr. 35; 1 articol de 925 cm2 în 
publicaţia „Ziarul Nostru”, 1 articol de 1218 cm2 în z. "Ecoul Nostru" nr. 37; 1 articol de 962 cm2 în z. 
Cuvântul; 1 articol de 1350 cm2 în z. ,,Curierul de Hîncești” nr. 37; 2 articole de 925 cm2 "Ciubaşenco oferă 
opţiunea de relansare a Moldovei","Dupa decenii de dezmăţ politic e timpul să alegem oameni". 
Cheltuielile estimate sunt de cel puţin 36 365 lei. 

Privitor la GI MSPRR, observatorii Promo-LEX au raportat următoarea publicitate în presa scrisă locală: 
1 articol de 1080 cm2 în z. ,,Curierul de Hîncești” nr. 37. Cheltuielile estimate sunt de cel puţin 3 996 lei. 
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Grafic 5. Cheltuieli pentru publicitate în presa scrisă 

 

f. Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri 

Observatorii Promo-LEX au constatat utilizarea transportului în scop de colectare a semnăturilor de către 
cel puțin 16 GI6. Cheltuielile total estimate sunt de 174 183 lei. 

Formula de calcul utilizată reflectă înmulțirea unui mediu de consum de 9 l/100 km, înmulțit la distanța 
parcursă și înmulțit la prețul de combustibil de 16,6 lei/l. 

 

 

Grafic 6. Cheltuieli pentru transport, lei 

 

j. Cheltuieli pentru salariile personalului angajat temporar în scop de colectare a semnăturilor 

În urma constatărilor observatorilor Promo-LEX, 21 GI și-au înregistrat la CEC membrii pentru colectarea 
semnăturilor. Cheltuielile estimate pentru activitatea acestora sunt de cel puțin 134 973 lei pentru o zi 
de muncă.7 

                                                           
6 Doar cheltuielile de transport pentru GI ale PDM, PPPPEM, PL, PPPSRM, PPPN, MSPRR, PPPAS, PPPDA au fost calculate în baza 
listelor de subscripţie pe care GI le-au trimis la CEC. Cheltuielile pentru celelalte GI au fost calculate în baza constatărilor 
observatorilor Promo-LEX. 
7 Informaţia este valabilă pentru întreaga perioadă de colectare a semnăturilor 
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Estimările au fost făcute la nivelul minim posibil, în baza mediei normelor diurnelor pentru Republica 
Moldova și a numărului de membri înregistrați ai GI, astfel fiind luat plafonul de 88,33 lei de persoană 
pentru 1 zi de muncă. 

 

 

Grafic 7. Cheltuieli pentru remunerare, lei 

 

h. Cheltuieli pentru delegarea sau detașarea persoanelor (inclusiv pentru recompensele/diurnele 
observatorilor și voluntarilor) 

Observatorii Promo-LEX au raportat implicarea a cel puțin 198 de voluntari în activitatea de colectare a 
semnăturilor în favoarea a 15 GI : GI Roman Mihăeş – 3, GI Vasile Tarlev – 3, GI Silvia Radu – 3, GI Valeriu 
Ghileţchi – 15, GI Vitalia Pavlicenco - 7, GI Vadim Brinzan - 6, GI Maia Laguta - 3, GI PPD - 7, GI  PPPN - 42, 
GI  PPPAS - 14, GI  PPPSRM - 36, GI MSPRR – 4, GI PPPDA – 17, GI PL – 15, GI PDM – 20. 

Cheltuielile estimate pentru activitatea acestora sunt de cel puțin 17 489 lei pentru o zi de implicare. 
Estimările au fost făcute la nivelul minim posibil, în baza mediei normelor diurnelor pentru Republica 
Moldova și a numărului de voluntari raportați de Promo-LEX, astfel fiind luat plafonul de 88,33 lei de 
persoană pentru 1 zi de implicare. 
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Grafic 8. Cheltuieli pentru recompense voluntari, lei 

 

i. Cheltuieli de publicitate online 

În perioada 14 – 29 septembrie 2016, MOA Promo-LEX a constatat prezenţa publicităţii online pe mai 
multe portaluri din partea a 9 grupuri de iniţiativă. Cheltuielile pentru plasarea online a bannerelor 
clasice au fost estimate la un cuantum de cel puţin 122 100 lei, paginile sponsorizate pe reţeaua de 
socializare facebook – de cel puţin 35 742 lei. 

 

 

Grafic 9. Cheltuieli pentru publicitate online (14 zilei), lei 
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Grafic 10. Cheltuieli totale estimate vs raportate, lei 

 

MOA Promo-LEX constată, cu îngrijorare, că cel puţin 2 GI (MSPRR şi PL) au prezentat raportul „la zero” 
în condiţiile în care au desfăşurat activităţi de promovare atât pe platforme online, cât şi pe panouri 
stradale, în scop de colectare a semnăturilor. Alte 4 GI (PPPDA, PPPPEM, C.I. Silvia Radu, Vadim Brînzan) 
au indicat sporadic careva cheltuieli, iar la destinaţiile evidente, precum cheltuieli de transport, cheltuieli 
pentru materiale promoţionale, recompense voluntari, au indicat „0”.  

Potrivit Regulamentului de finanţare a grupurilor de iniţiativă, GI au obligaţia de a prezenta odată cu 
rapoartele financiare atât lista donațiilor financiare, cât şi a donaţiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau 
servicii pe perioada electorală (cu indicarea denumirii și specificarea mărfurilor, obiectelor, lucrărilor sau 
serviciilor, inclusiv perioada, valoarea de piaţă a bunului donat, nr. şi data contractului de 
comodat/donatorul).  

MOA Promo-LEX reiterează că donaţiile în mărfuri, potrivit standardelor internaţionale şi bunelor practici 
în materie electorală, sunt cumulate la cuantumurile financiare reflectate în rapoartele fluxurilor 
mijloacelor băneşti şi ulterior comparate cu plafoanele stabilite de autoritatea electorală. 

Conform rapoartelor financiare, doar 3 GI (PPPSRM, C.I. Vadim Brînzan, C.I. Roman Mihăeş) au indicat 
donaţii materiale şi le-au estimat la valoarea de piaţă, acestea regăsindu-se în documentele financiare 
depuse la CEC.  

MOA Promo-LEX constată că prevederile legale ce țin de Codul contravențional în privința raportării 
financiare pe parcursul campaniei electorale nu vizează și grupurile de inițiativă, astfel încât nu sunt 
prevăzute sancțiuni pentru raportarea neconformă a Grupurilor de inițiativă, fapt din care rezultă și o 
raportare lacunară a subiecților vizați. MOA Promo-LEX recomandă modificarea art.48 și 481 al Codului 
contravențional „Încălcarea legislaţiei privind gestionarea mijloacelor financiare ale partidelor politice şi 
ale fondurilor electorale” prin aplicarea acestora și pentru grupurile de inițiativă. 

 

1.2.3. Cheltuielile partidelor politice pentru activități cu tentă electorală constatate de observatorii 
Promo-LEX în perioada de colectare a semnăturilor 

 

d. Cheltuieli pentru evenimente publice 

Potrivit observatorilor Promo-LEX, cel puțin 3 potenţiali concurenți electorali (PDM, PPPPEM, PPPPSRM) 
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respective. Cheltuielile pentru evenimente publice constau exclusiv din onorariile artiștilor, costurile de 

închiriere a spaţiului, scenă, sonorizare etc.  

Pentru calcularea cheltuielilor pentru evenimente/concerte electorale a fost luată drept bază de calcul 

înmulțirea onorariului fiecărui artist (tariful de piaţă) care a evoluat pentru un anumit potenţial CE la 

timpul de facto lucrat per eveniment. Conform calculelor Efortului de Monitorizare Promo–LEX, suma 

totală estimată pentru cheltuieli la capitolul evenimente publice este de cel puțin 223 600 lei. 

Potrivit constatărilor observatorilor, PDM a organizat 8 concerte. Pentru PDM a cântat A. Ursu (3), I. 

Cuciuc (3), M. Şura (4), A. Puică (3), I. Raiburg (1), grupa de estradă “Meridian” (1), grupul de fanfară 

"Bras take five” (1), O. Ciolacu (1), trupa AKORD (1), Roxana (1). Cheltuielile pentru onorariile artiştilor 

sunt estimate la 153 600 lei. Cheltuieli pentru sonorizare – 10 000 lei. PPPSRM a organizat 2 concerte cu 

focuri de artificii. Pentru PSRM a cântat R. Vodă, C. Prepeliţă, D. Gherman, I. Căpraru, A. Puică. Cheltuielile 

pentru onorariile artiştilor a constituit 35 000 lei, cheltuielile pentru focurile de artificii – 20 000 lei. 

PPPPEM a organizat cel puţin 1 concert. Pentru PPEM a cântat Stela Botez. Cheltuielile pentru onorariile 

artistei au fost estimate la cel puţin 5 000 lei. 

 

h. Cheltuieli de publicitate stradală şi mobilă, politică cu tentă electorală  

Conform verificărilor MOA Promo-LEX, prețul minim lunar estimativ pentru plasarea unui panou stradal 
6X3m2 este de cel puțin 6 660 lei, a unui panou stradal 15X12m2/20X10m2 – de cel puţin 20 200 lei, a 
unui panou LED – de 7 770 lei, city light 2x1,5m2, panou stradal 1,80X2m2 - de cel puțin 2 220 lei, a unui 
banner 1,5X2m2 - de cel puțin 2 000 lei, publicitate TV în reţeaua a 6 magazine Nr.1 (pentru 30 zile, 10 
min. zilnic, între orele 9:00 - 22:00) – de 114 330 lei.  

Potrivit observatorilor Promo-LEX, pentru perioada indicată, 5 potenţiali concurenţi electorali au 
efectuat cheltuieli pentru publicitate stradală şi mobilă. Potrivit estimărilor, cuantumul cheltuielile este 
de cel puțin 1 159 148 lei. Privitor la PDM, observatorii Promo-LEX au raportat 24 unit. de panou stradal, 
147 unit. de city light, 2 unit. de panou LED, spoturi TV în reţeaua a 6 magazine Nr. 1 (durata - 30 zile); 
privitor la PL – 52 unit. de panou stradal 6x3 m2, 1 unit de city light 2x1,5m2; privitor la PPPAS – 5 corturi; 
privitor la PPPDA - 1 unit. de panou stradal 6x3m2, 1 unit. de panou stradal 6x1m2, 1 unit. de city light 
2x1,5m2, 1 cort; privitor la PPPPEM – 13 unit. de panou stradal 6x3 m2.  

 

c. Cheltuieli de publicitate online 

În perioada  14 – 29 septembrie 2016, MOA Promo-LEX a constatat prezenţa publicităţii online pe mai 
multe portaluri din partea a 3 partide politice care au desemnat candidaţi în alegeri (PDM, PPPPEM, 
PPPDA). Cheltuielile pentru plasarea bannerelor clasice online au fost estimate la un cuantum de cel puţin 
77 700 lei, paginile sponsorizate pe reţeaua de socializare facebook – de cel puţin 20 202 lei.  (A se vedea)  
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Grafic 11. Cheltuieli totale de pubicitate politică, lei 

 

MOA Promo-LEX a estimat un cuantum  de cheltuieli de cel puțin 2 239 310 lei, efectuate de 5 partide politice 
pentru activități cu tentă electorală, constatate de observatorii Promo-LEX. MOA Promo-LEX accentuează 
faptul că activitățile sunt calificate ca și unele de ordin politic, dar utilizate în perioada premergătoare 
campaniei electorale, fapt ce poate servi drept temei de ambiguități în calificarea acțiunilor ca fiind 
electorale sau politice și, ulterior, evaluarea cheltuielilor pentru aceste acțiuni. În continuare, MOA Promo-
LEX atenționează partidele politice vizate despre obligativitatea de a raporta cheltuielile constatate de 
observatorii Promo-LEX în rapoartele lor financiare semestriale și anuale. 

 

II. ASPECTE FINANCIARE DIN PERIOADA CAMPANIEI ELECTORALE 

2.1. Aspecte legale privind finanțarea concurenților electorali 

 

2.1.1. Plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi virate pe contul „Fond electoral” al 
concurentului electoral 

La data de 14 septembrie 2016, Comisia Electorală Centrală a stabilit plafonul mijloacelor ce pot fi virate 
în contul “Fond electoral” al concurentului electoral, la unul maxim de 65 797 538, 85 lei8. MOA Promo-
LEX constată suficienţa plafonului şi prezintă mai jos evoluţia plafoanelor în cadrul ultimelor scrutine 
electorale. 

                                                           
8 Art. 38, alin. (2) lit. d) din Codul electoral stiplulează că plafonul general al mijloacelor ce pot fi virate în contul „Fond electoral” 
se stabilește de către CEC, luând ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul de alegători din circumscripţia electorală în 
care au loc alegerile. 
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Grafic 12. Evoluția plafoanelor în cadrul alegerilor, lei 

 

2.1.2. Susţinerea materială a campaniilor electorale de către stat  

La 14 septembrie 2016, CEC a stabilit cuantumul creditului fără dobândă acordat concurenţilor 
electorali9, în mărime de 30 000 lei.  

MOA Promo-LEX constată neprezentarea şi argumentarea de către CEC a formulei potrivit căreia a fost 
stabilit cuantumul creditului fără dobândă acordat de CEC. Totodată, subliniază faptul că niciun concurent 
electoral nu a beneficiat de credite pe parcursul campaniei electorale. 

 

2.1.3. Deschiderea (turul I) și redeschiderea (turul II) conturilor cu mențiunea „Fond electoral” și 
prezentarea trezorierilor. 

MOA Promo-LEX constată că, până la data de 30 septembrie 2016, 6 concurenți electorali înregistraţi în 
cursa electorală (Marian Lupu, Andrei Năstase, Inna Popenco, Dumitru Ciubașenco, Iurie Leancă, Igor 
Dodon) au deschis conturi „Fond electoral”10 și au desemnat persoanele responsabile de finanţele 
acestora (trezorierii). Alți 4 CE (Mihai Ghimpu, Maia Sandu, Valeriu Ghilețchi, Silvia Radu) au deschis 
conturi Fond electoral în intervalul 3-7 octombrie 2016. 

MOA Promo-LEX constată că la 3 noiembrie 2016, 2 CE (Igor Dodon și Maia Sandu) care au intrat în turul 
II de scrutin, și-au deblocat conturile Fond electoral și au început efectuarea cheltuielilor pentru 
campania electorală pentru turul II11. 

                                                           
9 Conform art. 37, alin.1 al Codului Electoral, în campanie electorală statul acordă concurenţilor electorali credite fără dobândă. 
10 Conform art. 38, alin. (2) lit. a), din Codul electoral, concurentul electoral trebuie să deschidă la bancă un cont cu menţiunea 
„Fond electoral”, în care să transfere mijloace financiare proprii, precum şi alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii de la 
persoane fizice - cetăţeni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din ţară şi are obligaţia să anunţe Comisia Electorală 
Centrală despre persoana responsabilă de finanţele sale (trezorierul). Candidaţii în alegeri nu pot fi desemnaţi trezorieri. Potrivit 
aceluiași articol, alin. (4), toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul cu menţiunea 
„Fond electoral”. În continuare, alin. (7) al articolului respectiv stipulează despre obligația băncii în care sunt deschise conturi 
cu menţiunea „Fond electoral” de a informa Comisia Electorală Centrală despre mijloacele băneşti virate în contul concurenţilor 
electorali zilnic ori la cererea Comisiei. 
11 Potrivit art. 38, alin. (2) lit. a) din Codul electoral, concurentul electoral deschide la bancă un cont cu mențiunea „Fond 
electoral” […]. Potrivit pct. 12 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, ultimele achitări din contul cu 
mențiunea”Fond electoral” se fac cel târziu cu două zile înainte de ziua alegerilor, în acest fel interzicându-se virări de pe contul 
respectiv după prezentarea raportului financiar final. În cazul desfășurării turului II de scrutin sau a votării repetate, din 
momentul adoptării hotărârii organului electoral, la cererea CE, contul „Fond electoral" poate fi deblocat. În caz de nedeschidere 
a unui cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral", CE are obligația de a informa CEC privind desfășurarea doar a activității de 
campanie sau promovare electorală care nu implică cheltuieli financiare. 
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2.2. Raportarea financiară totalizatoare a concurenților electorali 

MOA Promo-LEX constată o raportare în termen din partea a 11 CE atât pentru turul I, cât și pentru turul 
II de scrutin. Astfel, la data de 28 octombrie 2016, în corespundere cu art. 382 din Codul electoral și 
Programul calendaristic aprobat de CEC12, din 12 CE înscriși inițial în cursa electorală, 11 CE (Marian 
Lupu (PDM), Mihai Ghimpu (PL), Iurie Leancă (PPPPEM), Andrei Năstase (PPPDA), Inna Popenco 
(MSPRR), Dumitru Ciubaşenco (PPPN), Maia Sandu (PPPAS), Igor Dodon (PPPSRM), Silvia Radu (CI), 
Valeriu Ghileţchi (CI), Ana Guțu (CI)) au depus rapoarte privind fluxul mijloacelor bănești și cheltuielile 
efectuate în perioada 30 septembrie – 28 octombrie 2016; 1 CE (Maia Laguta (CI)) a depus demers de 
neefectuare a cheltuielilor. La 11 noiembrie 2016, 2 CE (Igor Dodon, Maia Sandu) au depus rapoarte 
finale, inclusiv pentru perioada turului II, 3-11 noiembrie. 

 

2.2.1. Veniturile și cheltuielile concurenților electorali reflectate în rapoartele privind finanțarea 
campaniei electorale 

Conform rapoartelor totalizatoare pentru turul I și II, depuse la CEC, volumul veniturilor declarate de 
către 11 CE, pentru perioada 30 septembrie - 11 noiembrie 2016, este de 59 426 475 lei şi cuantumul 
cheltuielilor – 59 186 748 lei; sold final –1458 lei.  

Astfel, Marian Lupu a acumulat 24 250 150 lei, Dumitru Ciubașenco – 9 053 614 lei, Igor Dodon – 

8 427 772 lei, Ana Guțu – 404 50 lei, Mihai Ghimpu – 4 438 430 lei, Valeriu Ghilețchi – 503 870 lei, Silvia 

Radu – 4 678 990 lei, Inna Popenco – 2 851 785 lei, Maia Sandu – 1 453 414 lei, Iurie Leancă -3 658 000 

lei, Andrei Năstase – 70 000 lei. Cuantumul total al veniturilor declarate constituie 90,32% din plafonul 

stabilit pentru un singur concurent electoral. Niciun CE nu a depăşit plafonul maxim stabilit de Comisia 

Electorală Centrală - 65 797 539 lei. (A se vedea graf. 13).  

 

Sursele de finanțare ale CE sunt constituite din:  

 donațiile financiare a 2895 persoane fizice (pentru 9 CE) în valoare totală de 52 408 936 lei; 
 donațiile financiare a 10 persoane juridice în valoare de 7 008 200 lei pentru 5 CE (Iurie 
Leancă/PPPPEM, Dumitru Ciubașenco/PPPN, Maia Sandu/PPPAS, Inna Popenco/MSPRR, Valeriu 
Ghileșțchi/C.I.);  
 donațiile materiale în valoare totală de 837 765 lei, pentru 4 CE (Maia Sandu/PPPAS, Igor 
Dodon/PPPSRM, Inna Popenco/MSPRR, Dumitru Ciubașenco/PPPN). 
 

Conform rapoartelor financiare prezentate și făcute publice de CEC, MOA Promo-LEX constată că 2 
concurenți electorali (Dumitru Cubașenco și Maia Sandu) au înregistrat donații din partea partidului, fără 
a elucida originea donatorilor primari, care au făcut viramente pe contul partidului. MOA Promo-LEX 
reiterează și în această campanie electorală că practica dată este o modalitate subtilă de a masca donatorii 
și de a evita transparența, totodată controlul public cetățenesc sau controlul organelor de resort. Astfel, se 
cere explicarea modalității de vărsare a mijloacelor financiare din fondul partidului (persoană juridică) în 
fondul electoral şi explicarea modalității de reflectare a acestor tranzacții în rapoartele financiare. 

 

                                                           
12 Potrivit art. 382, alin. (6) din Codul electoral rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale pentru întreaga perioadă 
electorală se vor prezenta la CEC de către concurenții electorali înregistrați cel târziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor. 
Rapoartele se publică pe pagina oficială a CEC în termen de 48 de ore de la recepționare, respectând legislația cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal. 
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 Grafic 13. Ponderea veniturilor din plafonul de 65 797 539 lei 

 

Conform analizei MOA Promo-LEX, au fost stabilite 4 categorii de donații:  

 “foarte mari” – peste 1 mln lei: (Silvia Radu/CI – 1 donator; Dumitru Ciubașenco/PPPN – 1 donator; 
Inna Popenco/MSPRR – 1 donator); 
 “mari” – de la 75 mii până la 1 mln lei: (Dumitru Ciubașenco/PPPN – 4 donator; Mihai Ghimpu/PL – 
16 donatori; Silvia Radu/CI – 13 donatori; Iurie Leancă/PPPPEM - 4 donatori, Inna Popenco – 2 donatori);  
  “medii” – de la 60 mii lei până la 75 mii lei: (Marian Lupu/PDM – 41 donatori; Igor Dodon/PPPSRM 
– 8 donatori; Iurie Leancă/PPPPEM - 4 donatori; Mihai Ghimpu – 2 donatori; Valeriu Ghilețchi/CI – 2 
donatori; Dumitru Ciubașenco – 1 donator );  
 “alte donații” – până la 60 mii lei: (Marian Lupu/PDM – 1670 donatori; Dumitru Ciubașenco/PPPN – 
593 donatori; Iurie Leancă/PPPPEM - 91 donatori; Igor Dodon/PPPSRM - 298 donatori; Mihai 
Ghimpu/PL – 3 donatori). 

 

MOA Promo-LX constată că sub incidența pct. 20 din Regulamentul privind finanțarea campaniei 
electorale, în speță, necesitatea verificării de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) a 
provenienței contribuțiilor financiare virate concurenților electorali, cad subiecții electorali care 
figurează la categoria donații “mari” și “foarte mari”. Simultan, MOA Promo-LEX constată că 6 CE au 
primit “donații medii” proxime limitei de 75 000 lei, astfel donatorii acestora (58 donatori) evită obligația 
de a fi verificați de IFPS. În conformitate cu sesizarea CEC, MOA Promo-LEX recomandă IFPS să verifice 
originea donațiilor “mari” și “foarte mari”, iar autorității electorale – sesizarea Curții de Conturi întru 
efectuarea unui control a surselor de venit a concurenților electorali vizați în aceste categorii de donații. 
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Grafic 14. Ponderea cheltuielilor declarate  

 

Potrivit rapoartelor financiare totalizatoare, ponderea majoră a cheltuielilor declarate este pentru 
publicitate – 89%, pentru materiale promoţionale – 5%, pentru utilizarea transportului au fost raportate 
2%, cheltuieli pentru întruniri și evenimente – 2%, cheltuieli pentru delegarea sau detașarea persoanelor 
(voluntari/observatori) – 1%; costuri suplimentare de întreţinere – 0,3%, comunicații – 0,3% şi alte 
cheltuieli – 0,4% (A se vedea graf. 14). 

 

a. Cheltuieli pentru organizare de întruniri și evenimente 

Potrivit rapoartelor financiare, 9 CE au reflectat cheltuieli pentru organizare de întruniri și evenimente, 
în valoare de 637 060 lei: Igor Dodon – 270 317; Inna Popenco – 154 698 lei; Dumitru Ciubașenco – 
101 949 lei; Silvia Radu – 40 000 lei; Mihai Ghimpu – 33 580 lei; Maia Sandu – 18 098 lei; Iurie Leancă – 
11 458 lei; Marian Lupu – 6 600 lei; Valeriu Ghilețchi – 360 lei.   

 

b. Cheltuieli de publicitate 

Potrivit rapoartelor financiare, 11 CE au reflectat cheltuieli pentru publicitate în valoare de 52 416 314 
lei: Marian Lupu – 23 633 539 lei; Dumitru Ciubașenco – 7 235 402 lei; Igor Dodon – 7 703 125 lei; Silvia 
Radu – 4 547 163 lei; Iurie Leancă – 3 473 740 lei; Mihai Ghimpu – 3 251 052 lei; Inna Popenco – 13 791 
333 lei; Valeriu Ghilețchi – 404 116 lei; Maia Sandu – 696 993 lei; Ana Guțu – 31 252 lei; Andrei Năstase 
– 60 799 lei. 

 

c. Cheltuieli pentru materiale promoționale 

Potrivit rapoartelor financiare, 10 CE au reflectat cheltuieli pentru materiale promoționale în valoare de 
3 188 465 lei: Mihai Ghimpu – 1 152 220 lei; Marian Lupu – 503 815 lei; Maia Sandu – 436 612 lei; Igor 
Dodon – 362 375 lei; Inna Popenco – 247 119 lei; Dumitru Ciubașenco – 220 040 lei; Iurie Leancă – 169 
835; Valeriu Ghilețchi – 74 067 lei; Silvia Radu – 13 304 lei; Ana Guțu – 9 078 lei.  
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d. Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri 

Potrivit rapoartelor financiare, 7 CE au reflectat cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri, în 
valoare de 1 010 323 lei: Dumitru Ciubașenco – 700 000 lei; Maia Sandu – 173 040 lei; Igor Dodon – 76 
664 lei; Marian Lupu – 45 000 lei; Valeriu Ghilețchi – 10 467 lei; Silvia Radu – 10 152 lei; Andrei Năstase 
– 3 000 lei.  

 

e. Cheltuieli pentru servicii de sondare a opiniei publice 

Potrivit rapoartelor financiare, niciun CE nu a reflectat cheltuieli pentru servicii de sondare a opiniei 
publice. 

 

f. Costuri suplimentare de întreţinere 

Potrivit rapoartelor financiare, 3 CE au reflectat cheltuieli suplimentare de întreținere, în valoare de 160 
236 lei: Dumitru Ciubașenco – 142 336 lei; Marian Lupu – 12 900 lei; Andrei Năstase – 5 000 lei.  

 

g. Cheltuieli pentru delegarea sau detașarea persoanelor  

Potrivit rapoartelor financiare, doar 3 CE au reflectat cheltuieli pentru delegarea sau detașarea 
persoanelor, în valoare de 802 135 lei: Dumitru Ciubașenco – 641 000 lei; Maia Sandu – 120 692 lei; 
Marian Lupu – 36 141 lei, Igor Dodon – 4 302 lei.  

 

h. Cheltuieli de consultanță 

Potrivit rapoartelor financiare, 3 CE au reflectat cheltuieli de consultanță, în valoare de 83 371 lei: Silvia 
Radu – 66 123,90; Valeriu Ghilețchi – 12 247 lei; Marian Lupu – 5000 lei.  

 

j. Cheltuieli pentru servicii de comunicații 

Potrivit rapoartelor financiare, 3 CE au reflectat cheltuieli pentru servicii de comunicații, în valoare de 
160 183 lei: Inna Popenco – 152 900 lei; Maia Sandu – 6 250 lei; Valeriu Ghilețchi – 1 033 lei. 

 

k. Alte cheltuieli 

Potrivit rapoartelor financiare, 11 CE au reflectat alte cheltuieli, în valoare de 41 867 lei: Marian Lupu – 
7 000 lei; Dumitru Ciubașenco – 12 888 lei; Iurie Leancă – 2 524 lei; Igor Dodon – 10 989 lei; Silvia Radu 
– 1 797 lei; Inna Popenco – 1 023 lei; Mihai Ghimpu – 1 576 lei; Valeriu Ghilețchi – 1 430 lei; Maia Sandu 
– 1 705 lei; Andrei Năstase – 855 lei; Ana Guțu – 80 lei. 

 

2.2.2. Cheltuielile concurenților electorali constatate de observatorii Promo-LEX și nereflectate în 
rapoartele financiare 

a) Cheltuieli pentru locațiunea sediilor 

Potrivit observatorilor Promo-LEX, 9 CE au utilizat cel puțin 168 sedii în 35 de centre raionale, 
municipiile Chișinău, Bălți și UTAG: Iurie Leancă – 10 sedii, Andrei Năstase – 6, Ana Guțu – 1, Maia Sandu 
– 1, Mihai Ghimpu – 27, Marian Lupu – 40, Inna Popenco – 6, Igor Dodon – 42, Dumitru Ciubașenco -34, 
Silvia Radu - 1. Doar 3 CE au indicat astfel de cheltuieli în rapoartele depuse la CEC. 

Pentru calcularea cheltuielilor pentru locațiune a fost luată drept bază de calcul înmulțirea prețului 
minim de chirie lunară a unui metru pătrat de spațiu pentru perioada campaniei electorale (turul I - 1,0 
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luni, turul II – 1,5 luni) la suprafața tuturor sediilor unui CE. Prețul minim pentru chirie a constituit 80 lei 
(pentru orașe și localități suburbane din componența municipiilor), 100 lei (pentru mun. Bălți) și 150 lei 
(pentru mun. Chișinău). Pentru cele 168 de sedii ale celor 10 CE, constatate de observatorii Promo–LEX, 
a fost estimat cuantumul minim real al cheltuielilor de locațiune neraportate, în valoare de 573 895 lei. 

b) Cheltuieli pentru serviciile aferente încăperilor 

Potrivit observatorilor Promo-LEX, 10 CE au utilizat cel puțin 168 sedii. Niciun CE nu a raportat astfel de 
cheltuieli în rapoartele lor. Pentru estimarea cheltuielilor pentru servicii aferente sediilor a fost luată 
drept bază de calcul înmulțirea tarifului minim lunar de energie electrică de sediu - 110 lei, apă – 60 lei, 
gaz – 30 lei, la nr. de sedii ale fiecărui CE și la perioada de activitate de 1,0 luni (turul I - 1,0 luni, turul II 
– 1,5 luni). Suma totală neraportată pentru cheltuieli la capitolul servicii de întreținere a sediilor este de 
cel puțin 38 496 lei. 

c) Cheltuieli pentru serviciile de telefonie fixă și mobilă, internet  

Potrivit observatorilor Promo-LEX, 10 CE au utilizat în campania electorală servicii de comunicații. Doar 
3 CE au declarat cheltuieli pentru o astfel de categorie. Serviciile de comunicații constau din servicii de 
telefonie mobilă, telefonie fixă și internet. Pentru calcularea cheltuielilor pentru servicii de telefonie 
mobilă a fost luată drept bază de calcul înmulțirea nr. de persoane implicate în campanie din partea 
fiecărui CE la tarifele minime lunare pentru telefonie mobilă – 51 lei și la perioada de activitate: turul I - 
1,0 luni, turul II – 1,5 luni. 

Pentru calcularea cheltuielilor pentru servicii de telefonie fixă și internet a fost luat nr. de sedii al fiecărui 
CE, raportat de observatorii Promo-LEX, înmulțit la tarifele minime ale acestor servicii (telefonia fixă – 
tarif minim de 6 lei, internet per sediu – tarif de 180 lei), toate înmulțite la perioada de activitate – de 1,0 
luni. Suma totală neraportată pentru cheltuieli la capitolul servicii de comunicații este de cel puțin 
268 394 lei. (A se vedea graf. 15 care conține cheltuieli cumulate pentru arenda sediilor, serviciilor 
aferente de întreținere și telecomunicațiilor). 

 

 

Grafic nr.15. Costuri suplimentare de locațiune încăperi, întreținere și telefonie, lei 
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d) Cheltuieli pentru retribuirea muncii 

Conform constatărilor observatorilor Promo-LEX, 11 CE au implicat în campania electorală cel puțin 169 
angajați din reprezentanțele centrale și teritoriale ale partidelor: Iurie Leancă – 10, Andrei Năstase – 6, 
Maia Sandu – 1, Ana Guțu – 1, Mihai Ghimpu – 27, Marian Lupu – 40, Inna Popenco – 6, Igor Dodon – 42, 
Partidul Nostru – 34, Silvia Radu – 1, Maia Laguta - 1. Pentru retribuirea muncii a cel puțin 169 de 
persoane angajate de către 11 CE au fost estimate cheltuieli minime totale de cel puțin 397 950 lei. Niciun 
concurent electoral nu a raportat astfel de cheltuieli în campania electorală. (A se vedea graf. 16). 

Pentru calcularea cheltuielilor de retribuire a muncii, MOA Promo-LEX a luat drept bază de calcul 
înmulțirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real pentru anul 2016 - 2 100 lei pe lună 
la nr. de angajați raportați de observatorii Promo-LEX și la durata campaniei electorale.  

 

Grafic nr. 16. Cheltuieli de remunerare, lei 

 

e) Cheltuieli pentru recompensele voluntarilor/agitatorilor și observatorilor în ziua alegerilor 

Potrivit observatorilor Promo-LEX, în primele 4 săptămâni de campanie electorală, 10 CE au implicat 
voluntari, simultan 5 CE au avut observatori în ziua alegerilor (turul I). Doar 3 concurenți electorali 
(Dumitru Ciubașenco, Maia Sandu, Marian Lupu) au declarat cheltuieli pentru o astfel de categorie, însă 
doar Dumitru Ciubașenco a raportat cheltuieli reale. 

La estimarea cheltuielilor pentru recompensele voluntarilor, s-a luat drept bază de calcul nr. de voluntari 
ai fiecărui CE înmulțit la recompensa specifică raportată de observatorii Promo-LEX. S-a raportat 
implicarea a cel puțin 6090 voluntari în activitatea zilnică de agitație electorală a 10 CE și recompense 
cuprinse între 100 și 300 lei. Conform metodologiei, a fost luată limita de jos a cuantumului remunerării, 
de cel puțin 100 lei. Pentru estimarea cheltuielilor pentru observatori a fost luată recompensa specifică 
raportată observatorilor Promo-LEX de către observatorii partizani, iar pentru candidații la care nu a fost 
raportată s-a luat limita de jos dintre acest tip de recompense, de cel puțin 200 lei.  

Astfel, Iurie Leancă a implicat cel puțin 100 de voluntari pe parcursul campaniei, 364 observatori în ziua 
alegerilor; Andrei Năstase – 49 voluntari; Maia Sandu – 129 voluntari, 1984 observatori pentru turul I,II; 
Mihai Ghimpu – 319 voluntari, 1173 observatori (recompense de 300 lei/1 observator); Marian Lupu – 
3884 voluntari; Inna Popenco – 65 voluntari; Igor Dodon – 1056 voluntari, 3463 observatori pentru turul 
I,II (recompense de 500 lei/1 observator); Dumitru Ciubașenco – 449 voluntari, 1252 observatori; Silvia 
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Radu – 12 voluntari; Ana Guțu – 1 voluntar. Conform estimărilor MOA Promo–LEX, suma totală estimată 
pentru recompense destinate celor 6090 voluntari/agitatori pentru o zi de agitație electorală este de cel 
puțin 533 400 lei, suma totală estimată pentru cei 4929 observatori este de cel puțin 2 268 600 lei. (A se 
vedea graf. 17). 

 

Grafic nr.17. Cheltuieli pentru recompense, lei 

 

f) Cheltuieli de transport 

Observatorii Promo-LEX au raportat utilizarea transportului în RM cu scop electoral de către cel puțin 12 
CE. Doar 7 CE au indicat astfel de cheltuieli în rapoartele depuse la CEC. Din cei 12 CE, 5 CE (Iurie Leancă, 
Ana Guțu, Mihai Ghimpu, Inna Popenco, Maia Laguta) au omis să raporteze un cuantum de cel puțin 43 
495 lei.  

Formula de calcul utilizată reflectă înmulțirea unui mediu de consum de 9 l/100 km (automobil), 10 l/100 
km (microbuz), 35 l/100 km (autocar) - înmulțit la distanța parcursă și înmulțit la prețul de combustibil 
de 16,6 lei. (A se vedea graf. 18). 
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Grafic nr.18. Cheltuieli de transport, lei 

g) Cheltuieli pentru materiale promoţionale  

Potrivit observatorilor Promo-LEX, 4 CE au omis în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale 
depuse la CEC reflectarea anumitor cheltuieli pentru materiale promoționale. Pentru calcularea 
cheltuielilor respective, a fost luată drept bază de calcul înmulțirea fiecărui tip de material promoțional 
raportat de observatorii Promo-LEX la prețurile minime sesizate pe piață. Conform verificărilor 
observatorilor Promo-LEX, prețul minim lunar estimativ a unit. de poster format A3, hârtie lucioasă – de 
2,5 lei pentru un tiraj de 5 000; 1 unit. de calendar format A3 hârtie lucioasă color – de 2,5 lei;  a unei unit. 
de poster A4, hârtie mată – 0,5 lei pentru un tiraj de 15 000, costul unei broșuri/carte 110 pagini – 49,9 
lei, costul unei unit. de ziar – 0,48 lei pentru un tiraj de 100 000 ex., costul unei unit. de pliant 21x20cm2 
– 2 lei; 1 unit. de flyer pentru mâner, tir. 200000 ex., hârtie lucioasă – 2,5 lei; 1 unit. de pliant 15x20cm2  

la un tir. 300 000 ex. – 0,5 lei; 1 unit. de pliant 10x12cm2 la un tir. 50 000 ex.  – 1 leu. 1 balon imprimat 
cu mesaj și logo – 2,5 lei, 1 magnet cu mesaj și logo – 3,5 lei, 1 flyer A5 – 0,5 lei, 1 abțibild 9x11,5cm2 – 3 
lei. Suma totală estimată pentru cheltuieli de publicitate este de cel puțin 4 359 300 lei. (A se vedea graf. 
19) 

 

Graficul 19. Cheltuieli pentru publicitate promoțională, lei 
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Privitor la Marian Lupu (PDM), observatorii Promo-LEX au raportat materiale fără specificarea comenzii 
imprimate conform cerințelor legale: pliante 4 pag., hârtie color cartonată de  20x10cm2, tir. 60000 ex., 
tipar “Fabrica Disa” SRL din 23.09.2016; pliante format A4, tipar Fabrica Disa SRL din 29.09.2016, tir. 
40 000 ex.; postere format A3 hârtie lucioasă color, tipar “Estate Design SRL”, tir. 40 000 ex., com. 1417 
tipar Fabrica Disa; calendare A3, tir. 25000 ex., tipar “Estate Design”; ziare com. 1475, tir. 20000, tipar 
“Fabrica Disa” SRL; pliante 21x20cm2, tir. 40000 ex., “Fabrica Disa” SRL. MOA Promo-LEX a estimat un 
cuantum de cheltuieli de cel puțin 352 000 lei. 

Privitor la CE Dumitru Ciubaşenco (PPPN), observatorii Promo-LEX au raportat ziare  ”Puterea e în 
adevăr” a câte 8 pag., hârtie mată color, tipar “Universul” SRL, com. nr. 1302 tir. 150000 ex. (Ru), conform 
facturii 1703 din 29.09.2016; Calendare format A3, nefiind indicate datele tipografice; ziare ”Puterea e în 
adevăr” nr. 12, (Ru), tiraj 200000, tipar “Universul”, com. 1400, achitat din fodul electoral nr. 1703 din 
29.09.2016; ziare “Puterea e în adevăr”, nr.12; tir. 200000; com. 1426, tipar „Universul”; flyere cu 
sloganul “Votați Dumitru Ciubașenco”, tiraj 150000, tipar “Europres” SRL, achitat din fondul electoral 
conform facturii nr. 413 din 04.10.2016; postere format A3, tipar T.E.U., com 1438, tir. 30000 achitat din 
fondul electoral conform facturii nr. 1724 din 04.10.2016; postere A4, tir. 200, tipar ”Europres” SRL, conf. 
facturii nr. 383 din 30.09.16; postere A4 de mărime 30x40 cm, 20x30cm, fără date poligrafice. Ziare 
“Puterea e în adevăr” nr. 13, tipar „Universul”, tir. 50 000 ex. com. 1545 din 20.10.2016; pliante „Puterea 
e în adevăr”, tir. 250 000 ex., tipar „Universul” din 13.10.2016; ziare tir. 185 000 ex., tipar „Edit Tipar 
Grup” SRL, com. 960 din 13.10.2016; postere A4, com. 1302, tir. 150000 ex., ziare „Puterea e în adevăr”, 
tir. 250000 ex., tipar „Universul”, com. 1753 din 13.10.2016. MOA Promo-LEX a estimat un cuantum de 
cheltuieli de cel puțin 1 171 500 lei. 

Privitor la CE Mihai Ghimpu (PL), observatorii Promo-LEX au raportat flyere color 15x21cm2 “, tipar 
“Tipografia-Sirius”, contract 34 din 22.09.2016, tir. 100 000; flyere color 15x21cm2, tipar “Tipografia-
Sirius”, contract 34 din 22.09.2016, tir. 200 000 ex., ziare color - 8 pag. tipar “TIPOMEDIA PROD SRL”, 
contract 11/2016 din 01.10.2016, tir. 200 000 ex., magneţi de frigider produşi de Baster-Media SRL, com. 
8446 din 23.09.2016. Postere format A4, tipar “Monarch SRL Poliart”, tir. 25 000 ex; pliante A4 (2x1) 
color, tipar „Monarch SRL Poliart”, tiraj 100 000; calendare format 7x10 cm2, color. Tipografia „Monarch”, 
SRL Poliart, tiraj 25 000; afișaj a PL, format A3 color, tipar „Tipografia-Sirius”, contract 34 din 22.09.16., 
tir. 50 000 ex.; materiale promoționale sub formă de carte “Ghid Electoral”, 110 pag., fără date tipografice; 
flyere 20x10cm2, tir. 200000 ex., tipar “Print Studio” SRL, postere A3, tir. 50000 ex., tipar “Tipografia-
Sirius”, flyere pentru mâner, tir. 200000 ex., tipar “Print Studio” SRL, Pliante A5, tir. 100000 ex., tipar 
“Tipografia-Sirius”. MOA Promo-LEX a estimat un cuantum de cheltuieli de cel puțin 1 130 000 lei.  

Privitor la CE Iurie Leancă, observatorii Promo-LEX au raportat pliante color a câte 4 pag. 15x20cm2, tipar 
“Monarch”, SRL Poliart, tir. 100 000, fără data tipăririi şi nr. comenzii; calendare mici color, hârtie 
cartonată, de dimensiuni 10x7cm2, fără comandă, tir. 25000 ex., postere A4, tipografia Monarch, SRL 
Poliart, tir. 25000.  Pliante tir. 50 000 ex., , 20x21cm2, tipar “Poliart” din 07.10.2016. MOA Promo-LEX a 
estimat un cuantum de cheltuieli de cel puțin 250 000 lei. 

Privitor la Inna Popenco, observatorii Promo-LEX au raportat pliante color a câte 4 pag. 10x20cm2, tipar 
“Tipar&SI”, tir. 25 000 (RU), fără data tipăririi şi nr. comenzii; pliante color a câte 4 pag. 10x20cm2, tipar 
“Tipar&SI”, tir. 25 000 (RO), fără data tipăririi şi nr. comenzii; postere format A3, hârtie lucioasă color, 
tipar Novaimprim SRL la data de 30.09.2016, la un tiraj de 1500 ex. Ziare tipar “Edit Tipar Grup” SRL, tir. 
100000 ex., com. 909; chestionare – hârtie color mată, tipar “Primex Com” SRL, contract nr. 05/A din 
30.09.2016, tir. 75000 ex, 3000 baloane cu logo-ul CE., postere  A3,  tipar „Nova-imprim” SRL, tiraj 600 
ex, 06.10.2016; ziare "Schimbare pentru Moldova", tipar “GRUP SRL”, com. nr 909 din 01.10.2016, tiraj 
100000 ex. postere A3, tir. 1500 ex. MOA Promo-LEX a estimat un cuantum de cheltuieli de cel puțin 
146 750 lei. 

Privitor la Ana Guţu (PPD), observatorii Promo-LEX au raportat pliante 21X15cm2 cu publicitate politică, 
hârtie lucioasă colorată, fără date şi fără de tiraj, PPD - pliant A4, 2 pag., fără date tipografice. MOA Promo-
LEX nu a avut date pentru a face estimările de rigoare.  
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Privitor la C.I. Silvia Radu, observatorii Promo-LEX au raportat afișe A3, color. Tipografia „Nova-Imprim”, 
1000 ex., 11.10.2016; postere A3, achitat din fondul electoral, tipar “Nova-Imprim” tir. 1000 ex, 
11.10.2016; pliante A3 tir. 1000 ex., tipografia “Nova-Imprim”, 100 pungi de polietilenă și carnețele, 
tricouri fără date și tiraj. MOA Promo-LEX a estimat un cuantum de cheltuieli de cel puțin 7 700 lei. 

Privitor la Andrei Năstase, observatorii Promo-LEX au raportat ziare “Demnitate şi Adevăr”, a câte 8 pag., 
hârtie mată color, tipar “Edit Tipar Grup” SRL com. nr. 868, tir. 100 000 ex. (RO). MOA Promo-LEX a 
estimat un cuantum de cheltuieli de cel puțin 48 000 lei. 

MOA Promo-LEX constată în continuare neconformarea față de norma legală de raportare în privința 
cheltuielilor pentru materiale promoționale, dar și completarea defectuoasă a rapoartelor la acest 
compartiment. Concurenții electorali vizați (Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Silvia Radu, Igor Dodon, Maia 
Sandu, Inna Popenco, Dumitru Ciubașenco, Ana Guțu, Iurie Leancă) nu au inclus în raport, conform 
legislației, datele tipografice care se regăsesc pe materialele promoționale, astfel creând impedimende în 
procesul de evaluare a conformității raportării și în ceea ce ține de norma obligatorie de asigurare a 
transparenței plăților efectuate, dar și a elucidării cheltuielilor reale pentru categoria respectivă. Simultan, 
MOA Promo-LEX constată tipărirea defectuoasă a datelor tipografice pe câteva mostre de materiale 
promoționale a 3 CE (Marian Lupu, Igor Dodon, Ana Guțu).  

Privitor la Maia Sandu (PPPAS), observatorii Promo-LEX au raportat pliante 15x20cm2, tir. 300000 ex.; 
com. 712, pliante 15X20cm2, tir. 45000 ex., din 04.11.2016, com. 716; pliante 15X20 cm2, tir. 1500 ex. din 
04.11.2016, com. 715; pliante 15X20cm2, tir. 100000, com. 718 din 04.11.2016; postere A4, tir. 200 000 
ex., din 08.11.2016, nr.720 – toate tipărite la tip. „BALACRON”. MOA Promo-LEX a estimat un cuantum de 
cheltuieli de cel puțin 423 250 lei. 

Privitor la CE Igor Dodon (PSRM), observatorii Promo-LEX au raportat broşuri “Programul electoral” a 
câte 12 pag., hârtie lucioasă color,  cu dimensiunile 21x23cm2, tipar Arva Color SRL, com. 0604, tir. 50 000 
ex, conform facturii nr. 0676 din 03.10.2016, broşuri “Programul electoral”, a câte 12 pag., hârtie lucioasă 
color, cu dimensiunile 21x23cm2, tipar Arva Color SRL, com. 0605 tir. 50 000 ex.; ziare “Socialiştii” a câte 
14 pag., hârtie mată color, tipar “Edit Tipar Grup SRL” com. nr. 904 tir. 65 000 ex. (RO), com. nr. 923 tir 
40 000 ex. (RO), com. 924, tir. 60 000 ex., factura nr. 3 din 30.09.2016. (RU), com. 905 tir. 125 000 ex. 
(RU) - toate tipărite la 30.09.2016; calendare format A3 hârtie lucioasă color, tipar Arva Color SRL com. 
0606, tir. 25 000 ex. Conform facturii nr. 0678 din 03.10.2016, calendare mici color, hârtie cartonată, de 
dimensiuni 10x7cm2, com. 0614, tir. 10000 ex., fact. 0686 din 10.10.2016; calendare format A3 hârtie 
lucioasă color, tipar Arva Color SRL com. 0607, tir. 25 000 ex. Conform facturii nr. 0679 din 03.10.2016, 
aprox. 550 ex., broșuri 20x23cm2, tipar Arva Color SRL, factura nr. 0676 din 03.10.2016, postere A4, 
tipografia Arva Color SRL, com: 0596, tir. 10000, postere A4, tipografia Arva Color SRL, com. 0599, tir. 
1000; postere A4, tipografia Arva Color SRL, com. 0601, tir. 1000, postere A3, tipografia Arva Color SRL, 
com: 0621, tir. 5000; postere A4, tipografia Arva Color SRL, com: 0595, tir. 100 000 ex., com 0598, tipar 
Arva Color SRL; abțibilduri 9x11,5 cm2 tir. 1000 ex. Com. 0598 din 03.10.2016; ziare “Socialiștii” (RO), tir. 
120000 ex., com. 991, ziare “Socialiștii” (RU), tir. 185000 ex., com. 992, tipar “Edit Tipar Grup SRL” din 
22.10.2016; pliante 21x20cm2 color, tir. 30000 ex., com. 0627 din 21.10.2016; postere A4, tipar Arva 
Color SRL, com. 0630, tiraj 40 000 ex., conform facturii nr. 0701 din 03.11.2016; ziare “Socialiștii”, tip. 
“Edit Tipar Grup SRL”, com. 1038, tir. 200000 ex., factura 7 din 03.11.2016; “Socialiștii”, tip. “Edit Tipar 
Grup SRL”, com. 1037, tir. 125000 ex., Observatorii Promo-LEX au mai raportat pliante de 2 tipuri cu 
mesaje denigratoare la adresa CE Maia Sandu (15x22cm2) – ambele fără date tipografice; mesajele de pe 
aceste pliante sunt analoage cu cele de la pag. 7 ale ziarului de partid al PPPSRM "Socialiștii", nr. 23. Astfel, 
MOA Promo-LEX deduce apartenența acestora candidatului Igor Dodon și, în continuare, constată 
neraportarea cheltuielilor pentru pliantele denigratoare la adresa CE Maia Sandu. MOA Promo-LEX a 
estimat un cuantum de cheltuieli de cel puțin 830 100 lei 

MOA Promo-LEX constată o încălcare a legislației privind finanțarea campaniilor electorale - art. 38 alin. 
(4) din Codul electoral - din partea a cel puțin 1 CE (Mihai Ghimpu) și aplicbilitatea art. 481 alin. (3) din 
codul Contravențional pentru cel puțin 5 CE (Igor Dodon, Mihai Ghimpu, Iurie Leancă, Dumitru Ciubașenco, 
Andrei Năstase)  
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CE Mihai Ghimpu nu a inclus nici în rapoartele bilunare și nici în raportul final privind fluxul mijloacelor 
băneşti şi cheltuielile efectuate pe parcursul campaniei electorale, plăți pentru contractarea tipografiei 
indicate pe materialul publicitar, în tiraj de 100000 exemplare, tipărit la tipografia “TIPOMEDIA PROD 
SRL”. Tipărirea a avut loc în baza unui contract din 1 octombrie 2016, cu specificarea achitării din contul 
„Fond electoral” al candidatului. Încălcarea nu constă doar în neraportare, dar și în faptul că Mihai 
Ghimpu a efectuat cheltuieli înainte de deschiderea contului „Fond electoral” pentru tipărirea 
materialelor promoționale sub formă de ziar, contul „Fond electoral” fiind deschis abia la 3 octombrie 
2016. Constatăm în acest caz o încălcare a legislației, întrucât art. 38 alin. (4) din Codul electoral prevede 
că toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul Fond electoral.  

În continuare, alți 5 CE nu au inclus în raportul final (turul I,II) cheltuieli reale sau au omis includerea 
anunitor cheltuieli pentru materiale volante. 1 CE (Igor Dodon), în turul II de scrutin, nu a inclus 
cheltueilile pentru pliante cu mesaje denigratoare la adresa contra-candidatului său, Maia Sandu. MOA 
Promo-LEX subliniază că neconformarea față de norma de raportare corespunzătoare cade sub incidența 
art. 481, alin. (3) […] inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport, se sancţionează cu amendă de 
la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 

 

h) Cheltuieli pentru publicitate în presa scrisă la nivel local/regional 

Potrivit observatorilor Promo-LEX, pentru perioada indicată, 10 CE au efectuat cheltuieli pentru 
publicitate în presa scrisă în valoare de cel puțin 476 084 lei. Mai mult ca atât, MOA Promo-LEX constată 
că aceste cheltuieli se regăsesc în rapoartele concurenților electorali care la acest capitol indică un 
cuantum total raportat de 5 461 447 lei. (A se vedea graf. 20). 

 

 

Graficul nr. 20. Cheltuieli pentru presa scrisă, lei 

 

i) Cheltuieli pentru evenimente publice 

Potrivit observatorilor Promo-LEX, cel puțin 4 CE (Dumitru Ciubașenco, Marian Lupu, Igor Dodon, Mihai 
Ghimpu) și 1 partid politic (PPPDA) au efectuat cheltuieli pentru organizarea a 12 concerte. Cel puțin 10 
artiști au fost implicați în concertele respective. 3 CE (Marian Lupu, Dumitru Ciubașenco, Mihai Ghimpu) 
nu au raportat cheltuieli reale la această categorie. Cuantumul cheltuielilor estimate neraportate este de 
cel puțin 129 818 lei. 
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Cheltuielile pentru evenimente publice constau din mediatizarea în mass-media și din onorariile 
artiștilor, costurile de închiriere a spaţiului, scenă, sonorizare etc. Pentru calcularea cheltuielilor pentru 
evenimente/concerte electorale, a fost luată drept bază de calcul înmulțirea onorariului fiecărui artist 
(tariful de piaţă) care a evoluat pentru un anumit potenţial CE la timpul de facto utilizat per eveniment.  

Conform calculelor Efortului de Monitorizare Promo–LEX, suma totală estimată pentru cheltuieli la 
capitolul evenimente publice este de cel puțin 326 164 lei.  

Potrivit constatărilor observatorilor, Dumitru Ciubașenco a organizat 3 concerte electorale. Pentru CE au 
evoluat Natalia Gordienco (2), ansamblul de dansuri din Tomai, ansamblul popular Juravușca, Vitalie 
Dani, Nelly Ciobanu, trupa Doredos, Cristina Croitoru, trupa Brio Sonores. La 2 concerte au fost lansate și 
focuri de artificii a câte 5 și 10 min. Pentru un concert a fost transportată scena mobilă. MOA Promo-LEX 
a estimat cheltuieli de cel puțin 64 530 lei pentru onorariile artiștilor, focuri de artificii  de 30 000 lei, 
scena mobilă – de 22 000 lei.  

Igor Dodon a organizat 2 concerte electorale. Pentru CE au evoluat Aliona Moon, Olga Ciolacu (3), Natalia 
Gordienco, Paşa Parfenii, trupa Lume. MOA Promo-Lex a estimat cheltuieli de cel puțin 69 980 lei pentru 
onorariile artiștilor, focuri de artificii – de 20 000 lei.  

Marian Lupu a organizat 5 concerte electorale. Pentru CE au evoluat Lenuța Georgiță, Mihai Ciobanu, 
Victoria Lungu (3), Mariana Șura, ansambluri folclorice din diferite raioane, soliști, instrumentiști. Focuri 
de artificii (1). A fost raportat 1 articol 1213cm2 în z.  “Evenimentul actual", 1 banner 8x10 m2. MOA 
Promo-LEX a estimat cheltuieli de cel puțin 46 220 lei pentru onorariile artiștilor, mediatizarea 
evenimentului – 4 488 lei, focuri de artificii – 20 000 lei.  

Mihai Ghimpu a organizat 1 concert de lansare în campania electorală. Pentru Mihai Ghimpu a evoluat 
Vali Boghean. MOA Promo-Lex a estimat cheltuieli pentru onorariile artiștilor de cel puțin 10 000 lei. 
Cheltuieli de arendă estimate la 15 718,5 lei, promovarea evenimentului în rețeaua www.privesc.eu –  de 
17 227,2 lei.  

PPPDA a organizat cel puțin 1 concert în campania electorală, după ce s-a retras în calitate de  candidat, 
a cărui mesaje de susținere erau pentru CE Maia Sandu. A evoluat Mariana Șura. MOA Promo-LEX a 
estimat cheltuieli de cel puțin 6 000 lei pentru onorariile artiștilor.  (A se vedea Graf. 21) 

MOA Promo-LEX constată 1 caz de susținere a unui concurent electoral (Maia Sandu) de către un alt 
partid (PPPDA), ceea ce constituie o donație din partea unei persoane terțe, întrucât cadrul legal privind 
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale nu reglementează o astfel de situație.  

MOA Promo-LEX recomandă modificarea legislației respective prin reglementarea situațiilor de donații 
materiale/financiare din partea persoanelor terțe.   

 

http://www.privesc.eu/
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Grafic nr.21. Cheltuieli pentru evenimente publice, lei 

 

j) Cheltuieli de publicitate stradală și mobilă 

Potrivit observatorilor Promo-LEX, pentru perioada indicată, 9 CE au efectuat cheltuieli pentru 
publicitatea stradală şi mobilă. Majoritatea cheltuielilor s-au regăsit în rapoartele acestora, cu excepția a 
4 CE: Igor Dodon, Mihai Ghimpu, Inna Popenco, Andrei Năstase. MOA Promo-LEX constată că în cele 4 
cazuri costurile prezentate sunt insuficiente. 

Conform verificărilor MOA Promo-LEX, prețul minim lunar estimativ pentru plasarea unui panou stradal 
6X3m2 este de cel puțin 6 660 lei, a unui panou stradal 15X12m2/20X10m2 – de cel puţin 20 200 lei, a 
unui panou LED – de 7 770 lei, a unui panou stradal 1,80X2m2 - de cel puțin 2 220 lei, a unui banner 
1,5X2m2 - de cel puțin 2 000 lei, publicitatea TV în reţeaua celor 6 magazine Nr.1 (pentru 30 zile, 10 min. 
zilnic, între orele 9:00 - 22:00) – de 114 330 lei. Potrivit estimărilor, cheltuielile pentru panourile stradale 
pentru 4 săptămâni sunt de cel puțin 6 221 378 lei.  

Privitor la Igor Dodon, observatorii Promo-LEX au raportat 102 unit. de panou stradal 6x3m2, 88 unit. de 
city light, 99 unit. de banner 2x1m2, 4 unit. de panou stradal 6x15m2, 1 cort și 2 panouri LED. Privitor la 
Mihai Ghimpu, observatorii Promo-LEX au raportat 69 unit. de panou stradal 6x3m2, 81 unit. de city light, 
71 unit. de banner 2x1m2. Privitor la Inna Popenco, observatorii Promo-LEX au raportat 56 unit. de panou 
stradal 6x3m2, 282 unit. de banner 2x1m2, 1 unit. panou stradal 3x12m2, publicitate TV în reţeaua 
magazinelor Nr.1. Privitor la Andrei Năstase, observatorii Promo-LEX au raportat 4 unit. de banner 
2x1m2, 1 cort. Conform estimărilor MOA Promo-LEX,  Igor Dodon nu a reflectat cel puțin 606 505 lei, 
Mihai Ghimpu - 199 541 lei, Inna Popenco - 56 280 lei, Andrei Năstase - 11 000 lei. (A se vedea graf. 22). 
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Grafic nr.22. Cheltuieli de publicitate stradală, lei 

 

k) Cheltuieli de publicitate online 

Până la data de 29 octombrie 2016, MOA Promo-LEX a constatat prezenţa publicităţii online - pagini 
sponsorizate în rețeaua facebook și bannere online pe mai multe portaluri din partea a 10 concurenţi 
electorali (Marian Lupu, Igor Dodon, Mihai Ghimpu, Iurie Leancă, Dumitru Ciubaşenco, Silvia Radu, Inna 
Popenco, Ana Guțu, Mihai Ghimpu, Igor Dodon, Silvia Radu, Iurie Leancă). Doar 6 CE au indicat cheltuieli 
ce se încadrează în estimările MOA Promo-LEX.  

Formula de calcul utilizată pentru estimarea costului paginilor sponsorizate în rețeaua Facebook reflectă 
înmulțirea unei postări sponsorizate la prețul de 5 euro (111 lei) și la nr. de zile în care a fost observată 
apariția. Pentru estimarea costului bannerelor online, a fost înmulțit nr. caselor de publicitate online care 
dețin platformele vizate mai jos la prețul de 3500 euro/lunar (7770 lei).  

MOA Promo-LEX constată că dintre cei menționați supra, 4 CE (Mihai Ghimpu, Igor Dodon, Silvia Radu, 
Inna Popenco) nu au declarat pe deplin aceste cheltuieli în rapoarte, estimând un cuantum de 465 687 lei 
drept cheltuieli nedeclarate de către cei 4: Mihai Ghimpu - 252 778 lei, Silvia Radu - 105 400 lei, Inna 
Popenco – 54 926 lei, Igor Dodon nu a declarant cel puțin 52 268 lei. 

Privitor la Igor Dodon, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 3 postări unice sponsorizate în 
rețeaua Facebook și bannere online pe cel puțin 14 portaluri diferite, toate rulate timp de 28 zile: 
www.unimedia.md – banner 1000X250 px; www.agora.md – banner 1000X250 px, www.acasa.md - 
banner 1000X250 px, www.perfecte.md - banner 1000X250 px, www.ea.md – banner 1000X250px, 
www.point.md – banner 1000X250px, www.protv.md - banner 1000X250 px, www.mail.ru - banner 
300X400 px, www.inprofunzime.md - banner 1000X250 px, www.sporter.md – 1000X250 px, 
www.play.md - banner 1000X250 px, www.mama.md - banner 1000X250 px. 

Privitor la Mihai Ghimpu, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 9 postări unice sponsorizate în 
rețeaua Facebook și bannere online pe cel puțin  4 portaluri diferite, toate rulate timp de 28 zile: 
www.unimedia.md - bannere rich media, www.agora.md – bannere clasice și rich media, www.ea.md – 
bannere rich media, www.kankan.md – bannere clasice online. 

Privitor la Silvia Radu, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 3 postări unice sponsorizate în 
rețeaua Facebook și bannere online pe cel puțin 4 portaluri diferite, toate rulate timp de 28 zile: 
www.ea.md, www.agora.md, www.kp.md, www.unimedia.md – bannere clasice online. (Vezi graf. 23). 

8
1

7
0

1
0

2
6

5
1

0
0

3
5

9
3

1
5

2
1

3
1

5
0

1
1

6
4

4
8

0

1
1

2
4

5
0

5
5

0
0 2
1

3
2

5
0

1
9

0
7

2
0

0 0

1
2

8
5

1
4

6

5
0

4
8

5
7

8
3

4
6

9
2

2
2

0
1

1
5

4
9

7
9

7
5

4
8

4
8

6
1

0 6
2

3
5

3

1
9

6
4

8
3

0 0

Cheltuieli de publicitate stradală, lei

Estimat de Promo-LEX Raportat la CEC

http://www.unimedia.md/
http://www.agora.md/
http://www.acasa.md/
http://www.perfecte.md/
http://www.ea.md/
http://www.point.md/
http://www.protv.md/
http://www.mail.ru/
http://www.inprofunzime.md/
http://www.sporter.md/
http://www.play.md/
http://www.mama.md/
http://www.unimedia.md/
http://www.agora.md/
http://www.ea.md/
http://www.kankan.md/
http://www.ea.md/
http://www.agora.md/
http://www.kp.md/
http://www.unimedia.md/


 

30 
 

Finanțarea campaniei electorale pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova 2016 

Privitor la Inna Popenco, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 3 postări unice sponsorizate în 
rețeaua Facebook și bannere online pe cel puțin 4 portaluri diferite, toate rulate timp de 20 zile: 
www.ea.md, www.agora.md, www.kp.md, www.unimedia.md – bannere clasice online.  

Privitor la Maia Sandu, observatorii Promo-LEX au raportat bannere online pe cel puțin 2 portaluri 
diferite, toate rulate timp de 10 zile: www.unimedia.md, www.agora.md– bannere clasice online, bannere 
rich media pe rețeaua skype. (Vezi graf. 23). 

 

 

Grafic nr.23. Mijloace de informare electronice, lei 
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Grafic nr. 24. Cheltuieli neraportate estimate de Promo-LEX, lei (tur I, tur II) 
 
MOA Promo–LEX constată că 11 CE au omis reflectarea completă a cheltuielilor efectuate pe parcursul 
campaniei electorale (tururile I, II). Suma totală estimată, neraportată este de cel puțin 7 667 223 lei. 
 
MOA Promo-LEX semnalează autoritatea electorală despre neconformarea CE cu prevederile legale, în 
speță, neconformități ce cad sub incidența art. 481 alin. (2 și (3) din Codul contravențional, care stipulează 
faptul că încălcarea modului de evidenţă şi utilizare a patrimoniului partidelor politice şi a mijloacelor din 
fondul electoral se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere; în continuare, prezentarea unor date incomplete în raport  se sancţionează cu 
amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 

 

2.2.3. Sancțiuni 

Conform prevederilor legale, CEC are mandatul de a constata contravenţii şi încheia procese-verbale cu 

privire la contravenţiile ce vizează neprezentarea în termen ori prezentarea neconformă a rapoartelor 

financiare ale concurenţilor electorali; totodată, prevederile legale din domeniu stipulează că 

neprezentarea de către concurenţii electorali a rapoartelor privind finanţarea campaniei electorale în 

termenul şi în formatul stabilit se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale13. 

În conformitate cu termenii prevăzuți de legislația electorală, la data de 16 octombrie 2016, CEC a 

publicat rapoartele a 11 CE. Doar 1 CE - Maia Laguta - nu a prezentat raportul financiar sau demers de 

neefectuare a cheltuielilor. În acest sens, la 17 octombrie 2016, CEC a somat CE Maia Laguta să prezinte 

timp de 24 de ore fie un demers de neefectuare a cheltuielilor, fie un raport privind finanțarea campaniei 

electorale. Abia la data de 25.10.2016, CEC a plasat pe site-ul său declarația din 18.10.2016 a CE Maia 

Laguta, prin care ultima declara că nu a suportat cheltuieli în campania electorală. 

La 20 octombrie, CEC a adoptat o hotărâre prin care a solicitat Curții de Apel Chișinău să se expună, în 

conformitate cu art. 69, alin. 4, lit. a) a Codului electoral, cu privire la excluderea CI Inna Popenco. Cererea 

respectivă a fost admisă în data de 21 octombrie 2016, iar CI a fost exclus din cursa electorală, fiind 

                                                           
13 Art. 481, alin. (1) al Codului contravențional 

3485656

1418477
1037441 990022

227340 114376 113700 175084 81842 19850 3435

Cheltuieli neraportate estimate de MOA Promo-LEX, lei (tur I, tur II)
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constatat faptul folosirii resurselor bănești nedeclarate. Hotărârea Curții de Apel Chișinău a rămas 

irevocabilă prin emiterea Deciziei CSJ în data de 22 octombrie 2016. 

La data de 22 octombrie 2016, CEC a sancționat sub formă de avertisment CE Maia Sandu și a somat-o să 

prezinte informații adiționale în raportul bilunar pentru perioada 30 septembrie – 14 octombrie 2016 

privind finanțarea campaniei electorale. Cu respectarea termenului de 24 de ore de la somare, concurenta 

a prezentat un nou raport care a fost publicat în termen pe pagina web a CEC. 

MOA Promo-LEX constată o activitate pasivă a autorității electorale în campania electorală pentru alegerea 

Președintelui 2016 în condițiile în care, în calitatea sa de organ independent de supraveghere şi control 

privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale14, CEC are mandatul de a aplica sau solicita 

aplicarea sancţiunilor, prevăzute de Codul electoral şi de Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind 

partidele politice. Legislația în vigoare prevede sancțiuni graduale pentru încălcarea legislaţiei cu privire la 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. Totodată, CEC are în atribuții capacitatea de a 

sesiza organele competente privind încălcările ce sunt pasibile de răspundere contravenţională, penală sau 

privind încălcarea legislaţiei fiscale. Or, MOA Promo-LEX nu a constatat  astfel de cazuri de aplicare a 

sancțiunilor/sesizare a organelor de resort întru aplicarea acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Art. 22, alin. 2, lit. c). “Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale” din Codul electoral 
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RECOMANDĂRI 

 

Parlamentului Republicii Moldova 

1. Completarea art. 38 alin. (1) din Codul electoral prin includerea procedurii și a termenelor exacte de 
confirmare a persoanelor responsabile de finanțele concurenților electorali (trezorierii); 

2. Revizuirea cuantumului plafonului donațiilor către partide politice din partea persoanelor fizice și 
juridice, prin micșorarea acestora corespunzător nivelului mediu de trai. 

3. Aprobarea noii redacții pentru art. 1811 din Codul penal cu privire la suplimentarea categoriei de 
bunuri, a căror oferire este interzisă, includerea unui nou alineat care incriminează cumpărarea 
voturilor propriu-zise și aplicabilitatea prevederilor articolului pentru scrutinul prezidențial. 

4. Completarea cadrului normativ în vederea unei reglementări clare a implicării în campanie electorală 
a prestatorilor de servicii nerezidenți ai Republicii Moldova. 

5. Modificarea cadrului legal în scopul interzicerii publicității electorale plătite și  valorificarea 
publicităţii gratuite în cadrul instituțiilor publice mass-media, inclusiv prin furnizarea timpului 
gratuit de antenă pentru dezbateri electorale, transmisiunea de mitinguri/întruniri de campanie. 

6. Modificarea Codului electoral prin reglementarea situațiilor de donații materiale/financiare din 
partea persoanelor terțe în campanie electorală, dar și în perioada de colectare a semnăturilor.   

7. Modificarea Codului contravențional prin aplicarea art. 48 și 481 și pentru grupurile de inițiativă în 
perioada de colectare a semnăturilor. 

8. Limitarea, interzicerea sau, în alt mod strict, reglementarea donațiilor de la persoanele juridice care 
furnizează bunuri sau servicii pentru orice administrație publică, în corespundere cu standardele 
GRECO. 

Comisiei Electorale Centrale 

1. Evaluarea minuțioasă a cheltuielilor suportate de către GI/CE și aplicarea sancțiuni corespunzătoare 
în caz de încălcări. 

2. Constatarea şi evaluaarea, în corespundere cu liniile directorii ale Comisiei de la Veneţia, a oricărei 
utilizări neautorizate a resurselor administrative de către partide sau candidaţi ca o contribuție 
financiară întru finanţarea campaniei electorale și solicitarea de a fi raportate în mod corespunzător. 
Totodată, sesizarea organelor de resort de către CEC. 

Concurenților electorali, Grupurilor de inițiativă și Partidelor politice 

1. Evitarea utilizării resurselor financiare nedeclarate sau a cadourilor cu tentă electorală în perioada 
pre-electorală. 

2. Neadmiterea utilizării resurselor administrative în activitatea de colectare a semnăturilor. 
3. Efectuarea cheltuielilor, în perioada colectării semnăturilor, doar din contul bancar destinat 

Grupurilor de inițiativă. 
4. Respectarea termenilor indicați de autoritatea electorală pentru deschiderea conturilor destinate GI. 
5. Asigurarea transparenței în acumularea veniturilor și utilizarea mijloacelor financiare cheltuite în 

perioada de colectare a semnăturilor 
6. Evitarea virării donaţiilor pe conturile „Desemnat grupului de iniţiativă”, „Fond electoral” din partea 

persoanelor juridice – partide, pentru a asigura transparenţa donaţiilor şi a subiecţilor care au donat. 
7. Înregistrarea GI/CE şi raportarea către Comisia Electorală Centrală a tuturor donaţiilor primite, 

inclusiv celor în natură (materiale), în conformitate cu bunele practici ale Consiliului Europei. 
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METODOLOGIA DE OBSERVARE A MOA PROMO-LEX 

Misiunea de Observare a Alegerilor (MOA) pentru funcția de Președinte al RM din 30 octombrie 2016 
este un proiect realizat de Asociația Promo-LEX în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. 

Asociația Promo-LEX este o asociație obștească, care are drept scop dezvoltarea democrației în RM, 
inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea și protejarea drepturilor omului, monitorizarea 
proceselor democratice şi consolidarea societății civile. 

Raportul de monitorizare a perioadei electorale, inclusiv campania electorală pentru scrutinul electoral 
prezidențial (25 august – 13 noiembrie 2016), este elaborat în baza informațiilor oficiale și a celor 
publice, precum și a rapoartelor, inclusiv a celor standardizate ale observatorilor, întocmite în baza 
vizitelor planificate aleatoriu în fiecare localitate din aria de responsabilitate, a vizitelor săptămânale la 
organele electorale, precum și a rapoartelor de evenimente întocmite în afara vizitelor planificate în mod 
obișnuit, atunci când observatorii constată evenimente cu tentă electorală. În cadrul vizitelor planificate, 
observatorii constată informația în urma discuțiilor, întâlnirilor cu interlocutorii și consultării 
documentelor oficiale. Vizitele au fost planificate în așa fel încât OTL-istul să viziteze fiecare localitate din 
aria sa de responsabilitate o dată pe parcursul perioadei de colectare a semnăturilor, de două ori pe 
parcursul campaniei de agitație electorală și o dată în perioada campaniei pentru turul II de scrutin.  

Informația cu privire la finanțarea campaniei electorale sau a activităţii politice a partidelor politice este 
reflectată în rapoarte standardizate financiare, astfel încât să fie efectuată atât analiza veniturilor 
obținute, cât și a cheltuielilor suportate de actorii procesului electoral și de partidele politice. 

Efortul de monitorizare a echipei MOA Promo-LEX în ziua alegerilor a fost constituit din: 1981 de 
observatori pe termen scurt (OTS) prezenți în fiecare din secțiile de votare constituite în RM; 44 de OTS 
repartizați în SV deschise peste hotarele RM; 35 de observatori acreditați în cadrul Consiliilor Electorale 
de Circumscripție Electorală (CECE); 41 de observatori implicați în activitatea echipelor mobile; 42 de 
observatori pe termen lung (OTL) din cadrul Misiunii și membrii Echipei centrale a MOA Promo-LEX. 
Pentru turul doi de scrutin desfășurat pe data de 13 noiembrie 2016, ca și pentru turul întâi din 30 
octombrie 2016, MOA Promo-LEX a delegat câte un OTS în fiecare SV din țară. Misiunea a observat 
alegerile și în circa 40 SV constituite peste hotarele RM. Activitatea tuturor observatorilor este 
coordonată de o echipă centrală formată din 38 de persoane. 

MOA Promo-LEX nu este oponent politic concurenților electorali implicați în alegerile pentru funcția de 
Președinte al RM din 30 octombrie 2016, nu este un organ de anchetă și nu își asumă obligația expresă 
de a proba constatările observate. Totuși, în măsura posibilităților rapoartele observatorilor sunt însoțite 
de probe foto și video care pot fi puse doar la dispoziția organelor de drept în baza solicitărilor 
corespunzătoare și în nici un caz la dispoziția concurenților electorali. Misiunea Promo-LEX de Observare 
a Alegerilor gestionează platforma web www.electorala.monitor.md pe care orice cetățean poate semnala 
activități cu tentă electorală. Semnalările din partea cetățenilor sunt verificate de către observatorii 
Misiunii în cadrul următoarei vizite planificate în localitatea în care a fost înregistrată semnalarea. 

Activitatea MOA Promo-LEX este finanțată de USAID, Ambasada Marii Britanii la Chișinău, National 
Endowment for Democracy și Consiliul Europei. Opiniile exprimate în rapoartele publice ale Promo-LEX 
aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor. 
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LISTA DE ABREVIERI 

alin. - aliniat 
APC – administrația publică centrală 
APL - administrația publică locală 
art. - articolul 
CEC - Comisia Electorală Centrală 
CECE - Consiliul electoral de circumscripție electorală 
CI - candidat independent 
c. – comuna 
com. - comanda 
ENEMO - Rețeaua Europeană a organizaților de monitorizare a alegerilor 
FE – formular de eveniment 
FV – formular de vizită 
GI – grup de inițiativă 
lit. - litera 
m2 - metru pătrat 
MOA - Misiunea de observare a alegerilor 
mun. - municipiu 
nr. - număr 
ONG - organizație non-guvernamentală 
ONU – Organizația Națiunilor Unite 
or. - oraș 
OSCE - Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
OSCE/BIDDO - Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului 
OTL - observator pe termen lung 
OTS - observator pe termen scurt 
PCRM – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 
pct. - punct 
PDM - Partidul Democrat din Moldova 
PL – Partidul Liberal 
PLDM - Partidul Liberal Democrat din Moldova 
PPD – Partidul Politic DREAPTA 
PPM – Partidul Patrioții Moldovei 
PPPAS – Partid Politic Partidul Acțiune și Solidaritate 
PPPDA – Partid Politic Platforma Demnitate și Adevăr 
PPMSPR – Partidul Politic Mișcarea Social-Politică Ravnopravie 
PPPEM - Partidul Politic Partidul Popular European din Moldova 
PPPN - Partidul Politic Partidul Nostru 
PPPSRM - Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 
PVT - Numărarea în Paralel a Voturilor 
QC - Numărarea Rapidă Calitativă 
r. – raion 
RM – Republica Moldova 
s. - sat 
SV - secții de votare 
tir. - tiraj 
TV - televiziune 
UAT - unitate administrativ-teritorială 
UATSN - unitate administrativ-teritorială din stânga Nistrului 
unit. - unitate 
USAID - Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 
UTAG - unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 


