
Anexa nr. 8
la Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 4401 din 23 decembrie 2015

Raportul privind gestiunea financiară
I. Compartiment Partidul Politic PARTIDUL SOCIALIŞTILOR din REPUBLICA MOLDOVA

(denum irea integrală a  partidului)

_________________________________________________l'SRM ________________________________________________

(denum irea p rescurtată a partidului)

Adresa sediului central mun, Chişinău
Codul fiscal________ 10И6200026П7______________ __________
Telefon, fax, e-mail  ________________________
Conducătorul Igor DODON

Trezorier

Perioada de raportare 

Membri de partid 

Personal încadrat

Filiali (Organizaţii teritoriale de partid)

Organizaţii internaţionale din care partidul face parte 

Sedii proprii 

Sedii luate în locaţiune 

II. Compartiment
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Nr.
d/o

Denumirea indicatorilor

Executat

Total

inclusiv:

de la bugetul de 
stat

din alte surse

1 2 3 4 5

L Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de 
gestiune (in contul curent: 763,00 in casa partidului: 
8976,00 lei)

9739,00 0,00 9739,00

II. Sursele de finanţare, total 27165858,00 0,00 27165858,00

1. Subvenţii de ia bugetul de stat 0,00 0,00 X

2. Donaţii, în bani, total: 5601128,00 x 5601128,00

din partea membrilor de partid 1757800,00 X 1757800,00

din partea altor persoane fizice 3843328,00 X 3843328,00

din partea persoanelor juridice 0,00 X 0,00

3. Donaţii sub alte forme, total: 0,00 X 0,00

sub formă de proprietăţi 0,00 X 0,00

bunuri 0,00 X 0,00
servicii gratuite sau în condiţii mai avantajoase decît 
valoarea comercială

0,00 X 0,00

(armătura)

(semnătura.)

(numele, prenum ele)

Olga RAŢA

(numele, prenum ele)

ANUL 2015



achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid 0,00 X 0,00

4 Cotizaţii de membru de partid 21564730,00 X 21564730,00

5 Venituri obţinute de către partid în urma activităţilor 
economice desfăşurate, total:

0,00 X 0,00

din activitatea editorială 0,00 X 0,00
din activitatea legată nemijlocit de administrarea 
proprietăţii sale

0,00 X 0,00

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

0,00 X 0,00

Alte venituri 0,00 X 0,00

III. Plăţi pentru urm ătoarele destinaţii, total: 27161007,00 0,00 27161007,00

1. Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 1220458,00 0,00 1220458,00
2. Cheltuieli de personal 792325,00 0,00 792325,00

3. Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 6027869,00 0,00 6027869,00

4. Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate 0,00 0,00 0,00

5. Cheltuieli pentru telecomunicaţii 289536,00 0,00 289536,00

6. Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate 0,00 0,00 0,00

7. Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile 
internaţionale din care partidul face parte

0,00 0,00 0,00

8. Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii 
partidului

0,00 0,00 0,00

9. Cheltuieli de birotică, comision bancar 65339,00 0,00 65339,00

10. Cheltuieli de audit (exteni/obligatoriu) 0,00 0,00 0,00

11.
Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii 
publice, seminare şi alte cursuri de instruire pentru 
membrii de partid, desfăşurate pe teritoriul ţării

145261,00 0,00 145261,00

12. Alte cheltuieli, total: 60929,00 X 60929,00

a) donaţie către CRRIVMR din Cocieri 37500,00 X 37500,00
b)Abonarea la reviste 17228,00 X 17228,00
c)FeJicîtari 4800,00 X 4800,00
d)Alte 1401,00 X 1401,00

13. Cheltuieli în campania electorală 18559290,00 0,00 18559290,00
IV. Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de 

gestiune (in contul curent: 1938,00, in casa 
partidului: 12652,00 lei)

14590,00 0,00 14590,00

l i u n .  ,- у , : - . .
-?Г- . ■ • ••• v

/  %>••* -V  \
•C onducătorul ' Г  \

/W V  î’AHîiOiJL '■Vi;, ,\
;■; 5осщ,^то/г Ш*\ 
« Ş  Ш  REPUăUCA * ■-- ■ 

ТТЛ , MQLOQVA Ш'■ ̂   ̂v< 1 у ■ f 4<

4/.-л''
D o  VA.

Igor D O D O N

(num ele, ргепщ пей

Olga RAŢA

(num ele, prenum ele)

lătura)

-

(sem nătura)


