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ORDIN
ПРИКАЗ
mun. Chişinău
30 decembrie 2008

Nr. 559

cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la raportul financiar
al partidului politic

În vederea executării art. 30 al Legii nr. 294 – XVI din 21 decembrie 2007
privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42 –
44, art. 119),

ORDON:

1. A aproba Regulamentul cu privire la raportul financiar al partidului politic (se
anexează).
2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ministru

Vitalie PÎRLOG

ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
Nr. 634 din 30 decembrie 2008
Ministrul Justiţiei
Vitalie PÎRLOG

Anexă
la ordinul Ministrului Justiţiei
nr. 559 din 30 decembrie 2008

______________________

Regulamentul
cu privire la raportul financiar al partidului politic
I.

Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte conţinutul, forma şi modul de prezentare a
raportului financiar al partidelor politice.
2. Raportarea financiară a partidelor politice se bazează pe principiile legalităţii,
transparenţei, publicităţii şi egalităţii în drepturi a tuturor formaţiunilor politice.
II.

Conţinutul şi forma raportului financiar

3. Partidele politice sunt obligate să prezinte anual, pînă la data de 31 martie, raportul
financiar pentru anul precedent, conform anexei.
4. Raportul financiar este format din 2 compartimente.
5. Primul compartiment cuprinde următoarele elemente:
a) denumirea integrală şi prescurtată a partidului politic;
b) adresa sediului central;
c) codul fiscal;
d) telefon, fax, e –mail;
e) conducătorul organului executiv al partidului politic;
f) reprezentantul structurii partidului, responsabil de evidenţa contabilă;
g) perioada de raportare.
6. Al doilea compartiment este format din 4 secţiuni.

a)
b)

c)
d)
e)

Prima secţiune cuprinde datele privind veniturile partidului, şi anume:
subvenţiile de la bugetul de stat,
veniturile (inclusiv donaţiile) provenite de la persoanele fizice: cotizaţii de
membru, inclusiv donaţiile din partea membrilor de partid; donaţii din partea
altor persoane fizice.
veniturile provenite de la persoanele fizice cu încălcarea art. 26 alin. (3) al
Legii privind partidele politice;
donaţiile provenite de la persoanele juridice;
donaţiile provenite de la persoanele juridice cu încălcarea art. 26 alin. (4) al
Legii privind partidele politice;

f) venituri obţinute de către partid în urma activităţilor economice desfăşurate:
din activitatea editorială, din activitatea legată nemijlocit de administrarea
proprietăţii sale, din alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul
prevăzut în statut;
g) alte venituri.
Secţiunea a doua cuprinde datele privind cheltuielile partidului, şi anume:
a) cheltuieli de întreţinere a sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru presă şi material promoţional;
d) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
e) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
f) cheltuieli de organizare a activităţii politice;
g) cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate;
h) cheltuieli pentru plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale
din care partidul respectiv face parte;
i) investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului respectiv;
j) cheltuieli de protocol;
k) cheltuieli de birotică;
l) cheltuieli pentru campania electorală;
m) alte cheltuieli.
Secţiunea a treia se referă la datele referitoare la soldul de mijloace baneşti la
începutul anului.
Secţiunea a patra se referă la datele referitoare la soldul de mijloace baneşti
la sfîrşitul anului.
7. Referinţele din raport cu privire la încasări şi plăţi ale partidelor politice se
efectuează în lei moldoveneşti.
8. Încasările sau plăţile în valută străină vor fi raportate în lei moldoveneşti conform
ratei de schimb oficiale a Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării, respectiv a
plăţii.
III.

Modul de prezentare şi control a raportului financiar

9. Raportul financiar se prezintă Curţii de Conturi, Ministerului Finanţelor şi
Ministerului Justiţiei.
10.Raportul financiar se prezintă în formă scrisă şi electronică.
11.Controlul utilizării alocaţiilor primite de la bugetul de stat se efectuează de către
Curtea de Conturi. Controlul provenienţei şi utilizării altor mijloace se efectuează
de către Ministerul Finanţelor, prin intermediul structurilor subordonate.
12.În vederea efectuării controlului, Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor sunt în
drept, în termen de 3 luni din momentul prezentării de către partid a raportului
financiar, să solicite documentele necesare ce confirmă provenienţa veniturilor şi
cheltuielilor indicate în raport.

13.În termen de 10 zile din data depunerii raportului financiar, raportul financiar se
publică pe pagina web a Ministerului Justiţiei.
14.Raportul financiar se prezintă semnat de către reprezentantul organului de
conducere al partidului politic şi reprezentantul structurii partidului, responsabile
conform statutului de evidenţa contabilă.

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 Verde Ecologist
(denumirea integrală a partidului)

PPPVE
(denumirea prescurtată a partidului)

Adresa sediului central mun.Chișinău, str.Teilor, 7/2
Codul fiscal1012620006473
Telefon, fax, e – mail 0691-14-821, pve.moldova@gmail.com
Conducătorul organului executiv al partidului_Prohnițchi Anatolie__________
(Numele, Prenumele)

(semnătura)

Reprezentantul structurii partidului,
responsabil de evidenţa contabilă___Perev Leonid________________________
(Numele, Prenumele)
(semnătura)

Perioada de raportare a.2014

II Compartiment
Executat
N/o

A
I.

Total

Denumirea indicatorilor

B

1
10 700

inclusiv:
de la
din alte
bugetul
surse
de stat
(în lei)
(în lei)
2
3
10 700

1.

Venituri, total
inclusiv:
Subvenţii de la bugetul de stat

2.

Donaţii provenite de la persoanele fizice,

9 700

x

9 700

3.

inclusiv din partea membrilor de partid

9 700

x

9 700

4.

din partea altor persoane fizice

x

x

5.

Cotizaţii de membru de partid

x

6.

Donaţii provenite de la persoanele fizice, cu încălcarea
art. 26, alin. (3) al Legii nr. 294 – XVI privind partidele
politice din 21.12.2007
Donaţii de la persoanele juridice,

x

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

1 000

x

Donaţii de la persoanele juridice, inclusiv cu încălcarea
art. 26, alin. (4) al Legii nr. 294 – XVI privind partidele
politice din 21.12.2007
Venituri obţinute de către partid în urma activităţilor
economice desfăşurate,
din activitatea editorială,

x

din activitatea legată nemijlocit de administrarea
proprietăţii sale,
din alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul
prevăzut în statut
Alte venituri

x

1 000

x
x

x
x

II.

Cheltuieli, total
inclusiv:

52 129

-

52 129

1.

Întreţinerea sediilor

40 414

-

40 414

2.

Cheltuieli de personal

3.

Cheltuieli pentru presă şi material promoţional

4.

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate

5.

Cheltuieli pentru telecomunicaţii

1 530

-

1 530

6.

Cheltuieli de organizare a activităţii politice

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 respectiv

10.

Cheltuieli de protocol

11.

Cheltuieli de birotică

12.

Cheltuieli pentru campania electorală

10 185

-

10 185

13.

Alte cheltuieli

III.

Soldul de mijloace băneşti la începutul anului

IV.

Soldul de mijloace băneşti la sfîrşitul anului

x
0
( 41 429 )

0
0

0
( 41 429 )

_______________
(locul ştampilei)

Reprezentantul organului de
conducere al partidului
_____Prohnițchi Anatolie_________________ _____________
(nume, prenume)

(semnătura)

Reprezentantul structurii partidului,
responsabil de evidenţa contabilă __Perev Leonid______________________ ____________
(nume, prenume)

„_30_” ___martie_____________20_15_

(semnătura)

