
Raportul  financiar anual al partidului politic 

  

I Compartiment 

 

Partidul Naţional Liberal 
                                                (denumirea integrală a partidului) 

 

PNL 
                                                (denumirea prescurtată  a partidului) 

Adresa sediului central        mun.Chişinău, str.Calea Ieşilor 6  

Codul fiscal                         1010620006103  
Telefon, fax, e – mail          +373 22 211818, contacts@pnl.md  
Conducătorul organului executiv al partidului           Vitalia Pavlicenco 
                                                                                          (Numele, Prenumele) 

 
                          (semnătura) 

Reprezentantul structurii partidului, 

 responsabil de evidenţa contabilă                          Ecaterina Blanovschi 
                                                                                          (Numele, Prenumele 

 

 
                          (semnătura) 

Perioada de raportare    01.01.2014 – 31.12.2014  

 

II Compartiment       

                                                                                      
 

 

N/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: 

83734,50 0 83734,50 

1. Subvenţii de la bugetul de stat    

2. Donaţii provenite de la persoanele fizice,      

3. inclusiv din partea membrilor de  partid 47434,50  47434,50 

4. din partea altor persoane fizice    

5. Cotizaţii de membru de partid 36300  36300 

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 

   

7. Donaţii  de la persoanele juridice,    

8. Donaţii  de la persoanele juridice, inclusiv cu 

încălcarea art. 26, alin. (4) al Legii nr. 294 – 

XVI privind partidele politice din 21.12.2007 

   

9. Venituri obţinute de către partid în urma 

activităţilor economice desfăşurate, 

   

10. din activitatea editorială,    

11. din activitatea legată nemijlocit de administrarea 

proprietăţii sale, 

   

12. din alte activităţi economice ce rezultă direct din 

scopul prevăzut în statut 

   

13. Alte venituri    



II. Cheltuieli, total 

inclusiv: 

83495,62  83495,62 

1. Întreţinerea sediilor 17884,00  17884,00 

2. Cheltuieli de personal  41468,12  41468,12 

3. Cheltuieli pentru presă şi material promoţional  0  0 

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

5. Cheltuieli pentru telecomunicaţii 5424,00  5424,00 

6. Cheltuieli de organizare a activităţii politice 0  0 

7. Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din 

străinătate 

0  0 

8. Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile 

internaţionale din care partidul respectiv face 

parte  

0  0 

9. Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare 

activităţii partidului respectiv 

0  0 

10. Cheltuieli de protocol  0  0 

11. Cheltuieli de birotică  300  300 

12. Cheltuieli pentru campania electorală 17134,50  17134,50 

13. Alte cheltuieli 1285,00  1285,00 

III. Soldul de mijloace băneşti la începutul anului 4,94  4,94 

IV. Soldul de mijloace băneşti la sfîrşitul anului 243,82  243,82 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
        (locul ştampilei) 

 

Reprezentantul organului de 

conducere al partidului                           Pavlicenco Vitalia 
                                                                                                  (nume, prenume)                                               

(semnătura) 

 

 

 

 

Reprezentantul structurii partidului, 

responsabil de evidenţa contabilă                   Blanovschi Ecaterina 
                                 (nume, prenume)                                               

(semnătura) 

 

 

„ 26 ” martie 2015 


