
Anexă 
la Regulamentul cu privire la 

raportul financiar al partidului politic, 
aprobat prin ordinul ministrului justiţiei 

nr.559 din 30 decembrie 2008 
  

Raportul financiar anual al partidului politic
 

I. Compartiment  
                                            Partidul politic Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 

_________________________________________________________________________________________
(denumirea integrală a partidului)

                                                                            Partidul politic PSRM 
(denumirea prescurtată a partidului)

 
Adresa sediului central – MD-2005, mun.Chişinău, bul.Gr.Vieru,16, of.29
Codul fiscal - 1011620002607
Telefon, fax, e-mail  - 22-96-46, verval@mail.ru
 

 
Conducătorul organului executiv al partidului
  
Reprezentantul structurii partidului,
responsabil de evidenţa contabilă

 
Dodon  Igor 
(numele, prenumele)

 
Bard Tamara 
(numele, prenumele)

 
________________

(semnătura)

 
________________

(semnătura)

 
Perioada de raportare

 
Anul 2011

 
II. Compartiment
 

Nr.
d/o

Denumirea indicatorilor Executat
Total Inclusiv:

de la bugetul de 
stat (în lei)

din alte surse 
(în lei)

A B    1              2           3
I. Venituri, total 

inclusiv:
788220              -                       788220

    
1. Subvenţii de la bugetul de stat    -              - X
2. Donaţii provenite de la persoanele fizice: 785293 x                   785293
3. inclusiv din partea membrilor de partid 588970 x        588970
4. din partea altor persoane fizice 196323 x                   196323
5. Cotizaţii de membru de partid  2927 x          2927
6. Donaţii provenite de la persoanele fizice, cu încălcarea art.26 alin.(3) 

al Legii nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 
   - x                    -

7. Donaţii de la persoanele juridice    - x         -
8. Donaţii de la persoanele juridice, inclusiv cu încălcarea art.26 alin.(4) 

al Legii nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 
   - x          -

9. Venituri obţinute de către partid în urma activităţilor economice 
desfăşurate:

   - x         -

10. din activitatea editorială    - x         -
11. din activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale    - x         -
12. din alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în 

statut
   - x          -

13. Alte venituri    - x         -
II. Cheltuieli, total 

inclusiv:
771102              -        771102

1. Întreţinerea sediilor     32387             -      



 32387

2. Cheltuieli de personal     -             -         -
3. Cheltuieli pentru presă şi material promoţional     14200             -        

 14200
4. Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate     -             -         -
5. Cheltuieli pentru telecomunicaţii 4795              -    4795
6. Cheltuieli de organizare a activităţii politice 384834              -  384834
7. Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate     -              -         -
8. Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care 

partidul respectiv face parte
    -              -         -

9. Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului 
respective

    -              -         -

10. Cheltuieli de protocol     -              -          -
11. Cheltuieli de birotică     -              -          -
12. Cheltuieli pentru campania electorală    331669              -

331669
13. Alte cheltuieli   3217 x    3217
III. Soldul de mijloace băneşti la începutul anului   0              -         0
IV. Soldul de mijloace băneşti la sfîrşitul anului   507              -         507

 
 
 
 

______________ 
(locul ştampilei) 

Reprezentantul organului 
de conducere al partidului 
  
Reprezentantul structurii partidului, 
responsabil de evidenţa contabilă

  
  Crîlov Valentin

(numele, prenumele) 

  
Bard Tamara 

(numele, prenumele)

  
 

__________


