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Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică abilitată să controleze respectarea 

prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice, alianţelor politice, organizațiilor cetățenilor români 

aparținând minorităților naționale sau electorale, candidaţilor independenţi şi a campaniilor electorale. 

Modalitatea de finanțare a campaniilor electorale și atribuțiile competitorilor electorali sunt 

reglementate de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, republicată, cu completările ulterioare, precum și de Hotărârea de Guvern nr. 749/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Legea nr. 334/2006 are drept scop asigurarea egalității de șanse în competiția politică și a 

transparenței în finanțarea activității formațiunilor politice și a campaniilor electorale. 

Prevederile Legii nr. 334/2006 referitoare la finanțarea campaniilor electorale se aplică tuturor 

competitorilor electorali. 

Prin competitor electoral se înțelege partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau 

organizația cetățenilor români aparținând minorităților naționale care și-au desemnat candidat în cadrul unei 

competiții electorale, precum și candidatul independent care participă la alegeri. 

Dispozițiile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, republicată, cu completările ulterioare se aplică în mod corespunzător și organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale care sunt asimilate partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor 

electorale și candidaților independenți, în condițiile legii electorale, conform art. 48 din Legea nr. 334/2006 

privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările 

ulterioare. 
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Cap.I  Declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari desemnaţi de 

către competitorii electorali 

 

 

 Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea oficială la 

Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre 

momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se 

publică în presă sau pe pagina de internet a partidului (art. 26 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările 

ulterioare); 

 

 Activitatea mandatarului financiar nu se poate desfăşura pe bază de voluntariat (art. 25 

alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

 

 Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia situaţiei în care 

partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală (art. 26 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 

privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 

 

 Candidații nu pot și mandatari financiari (art. 26 alin. (13) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările 

ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (13) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 
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 La declararea şi înregistrarea mandatarului financiar se utilizează formularul din Anexa nr.1 

(Hotărârea de Guvern nr.749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale); 

 

 Formularul mai sus menţionat se întocmește în trei exemplare cu valoare egală – unul pentru 

partid, unul pentru mandatarul financiar și unul pentru Autoritatea Electorală Permanentă (Hotărârea de 

Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 

privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 

 La formularul cod MF1 se anexează o copie după anunțul de aducere la cunoștință 

(Hotărârea de Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 

 Mandatarii financiari desemnaţi de către partidele politice, alianțele politice, alianțele 

electorale, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale, precum și candidaţii 

independenţi vor fi declaraţi şi înregistraţi cu ocazia alegerilor locale parţiale, la filialele Autorităţii 

Electorale Permanente. 

 

Cap.II Atribuţiile mandatarului financiar 
 

 Mandatarul financiar este obligat să ţină evidenţa operaţiunilor financiare, după cum 

urmează: 

 pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor pentru funcţiile 

de consilieri judeţeni și funcția de președinte al consiliului județean; 

 pentru fiecare circumscripţie electorală locală, în cazul candidaţilor pentru funcţiile 

de primar şi consilieri locali (art. 26 alin. (3) lit. c) şi d) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare). 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (3) lit. c) şi d) din Legea nr. 334/2006 se sanționează 

cu amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 

 

 Mandatarul financiar organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a 

transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei electorale şi a cheltuielilor 
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efectuate pentru campania electorală (art. 26 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 

 

 Mandatarul financiar verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania 

electorală, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunoștință a 

datei alegerilor și finalizarea campaniei electorale (art. 26 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările 

ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 

 

 Mandatarul financiar primeşte donaţii și legate de la persoane fizice ori juridice (art. 26 alin. 

(1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, cu completările ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu amendă 

de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei se 

confiscă și se fac venit la bugetul de stat; 

 

 Mandatarul financiar declară la Autoritatea Electorală Permanentă donaţiile şi legatele 

primite de la persoane fizice sau juridice după deschiderea campaniilor electorale, în termen de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la primire. (art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare). Acestea se pot folosi numai 

după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă. (art. 23 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările 

ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul 

contravenţiei se confiscă și se fac venit la bugetul de stat. 

 

 Mandatarul financiar înaintează Autorității Electorale Permanente raportul privind 

respectarea condițiilor legale privind finanțarea partidului politic, alianței politice, alianței electorale, 

organizației cetățenilor români aparținând minorităților naționale sau candidatului independent pe perioada 
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campaniei electorale (art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 334/2006 se sancționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 

 

 Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea 

operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea prevederilor art. 23 - 25 

din Legea nr. 334/2006 (Anexa nr.3) (art. 26 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare); 

 

 Mandatarul financiar declară la Autoritatea Electorală Permanentă numărul de materiale de 

propagandă electorală produse, defalcat pe categorii (Anexa nr. 4) (art. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 

privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu amendă 

de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei se 

confiscă și se fac venit la bugetul de stat. 

 

 Mandatarul financiar are obligaţia de a prezenta eventualele documente suplimentare sau 

explicații solicitate de reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente (art. 26 alin. (10) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare); 

 

 Mandatarul financiar depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 15 zile de la 

data desfăşurării alegerilor, o declaraţie privind respectarea plafoanelor de cheltuieli prevăzute de art. 30 

alin. (3) din Legea nr. 334/2006 (Anexa nr.5) efectuate pentru fiecare candidat (art. 32 alin. (1) din Legea 

nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu completările ulterioare, coroborat cu art. 26, alin. (1) lit. e) din Hotărârea de Guvern nr. 749/2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 se sancționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele ce depăşesc plafoanele de cheltuieli prevăzute la art. 30 alin. (3) 

din Legea nr. 334/2006 se fac venit la bugetul de stat. 
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 Mandatarul financiar depune la Autoritatea Electorală Permanentă în termen de 15 zile de la 

data desfăşurării alegerilor, Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid 

politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor români aparținând minorităților naționale 

sau candidat independent (Anexa nr.2) (art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 se sancționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei şi imposibilitatea validării mandatelor. 

 

Cap.III  Reglementări privind donaţiile 
 

 La primirea unei donaţiei de la o persoană fizică, mandatarul financiar are obligaţia de a 

verifica completarea următoarelor documente: 

a) Actul de donaţie/ contractul de donaţie; 

b) Fişa donatorului persoană fizică – FD1a (Anexa nr.6); 

 

 La primirea unei donaţiei de la o persoană juridică, mandatarul financiar are obligaţia de a 

verifica completarea următoarelor documente: 

a) Actul de donaţie/ contractul de donaţie; 

b) Fişa donatorului persoană juridică – FD1b (Anexa nr.7) 

c) Declarația pe propria răspundere întocmită de donator din care să reiasă că nu are datorii 

exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale (art. 5 

alin. (10) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, republicată, cu completările ulterioare); 

SANCŢIUNE nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (10) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu amendă 

de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei se 

confiscă și se fac venit la bugetul de stat. 

 

 Sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt 

considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 334/2006 (art. 31 alin. (4) din 

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, cu completările ulterioare); 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu amendă 

de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei se 

confiscă și se fac venit la bugetul de stat. 
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Cap.IV Obligaţiile competitorilor electorali privind activitatea 

mandatarului financiar 
 

4.1. Reglementări privind materialele de propagandă electorală 

 

 Partidul politic, alianța politică, alianța electorală, organizația cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale sau candidatul independent au obligaţia de a imprima pe toate materialele de 

propagandă electorală următoarele date: 

a) Numele candidatului independent, denumirea partidului politic, alianței politice, 

alianței electorale sau a organizației cetățenilor români aparținând minorităților naționale care le-a 

comandat, după caz (art. 29 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare) 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei 

 

b) Denumirea operatorului economic care le-a realizat (art. 29 alin. (2) lit. b) din Legea 

nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu completările ulterioare) 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei 

 

 Partidul politic, alianța politică, alianța electorală, organizația cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale sau candidatul independent au obligaţia de a suporta exclusiv cheltuielile privind 

realizarea materialele de propagandă electorală (art. 29 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările 

ulterioare) 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 se sancţionează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 

 

 Partidul politic, alianța politică, alianța electorală, organizația cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale sau candidatul independent au obligaţia de a declara Autorității Electorale 
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Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorală produse, defalcat pe 

categorii (art. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare) 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 se sancţionează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 

Este considerat material de propagandă electorală conform prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea 

nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu completările ulterioare, orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii: 

       a) se referă la un candidat sau partid clar identificat; 

 b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la 

organizarea alegerilor; 

      c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; 

    d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului. 

 

4.2. Reglementări privind limitele maxime ale cheltuielilor 

 

 Partidul politic, alianța politică, alianța electorală, organizația cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale sau candidatul independent au obligaţia de a respecta limitele maxime ale 

cheltuielilor care pot fi efectuate în fiecare campanie electorală (art. 30 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 

privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare); 

 

 Valorile maxime ale cheltuielilor permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcție de 

salariul de bază minim brut pe țară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral și sunt reglementate de 

art. 30 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. În cazul alegerilor locale parțiale 

organizate în anul 2013, valorile maxime permise se regăsesc în Anexa nr.8 și sunt calculate astfel: 

 

 50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de 

consilier judeţean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de 

consilier local în consiliile municipiilor reşedinţă de judeţ şi în consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti; 

 25 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local 

în consiliile municipiilor şi oraşelor; 
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 20 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local 

în consiliile comunale; 

 10.000 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de 

primar general al municipiului Bucureşti; 

 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de 

primar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui municipiu sau oraş; 

 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar 

al unei comune;  

 3.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de 

preşedinte al consiliului judeţean. 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 30 alin.(3) din Legea nr. 334/2006 se sancţionează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 

 

 Limitele maxime permise ale cheltuielilor sus menționate se aplică și în cazul candidaților 

independenți (art. 30 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și 

a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare). 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 se sancţionează cu 

amendă de la 5.000 la 25.000 lei. 

 

4.3. Reglementări privind folosirea resurselor publice 

 

 Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, 

regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor comerciale sau societăţilor bancare la care sunt 

acţionari majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice 

sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale. (art. 10 alin. (1) 

din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, cu completările ulterioare) 

 

 Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate 

ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională, societate comercială sau societate 

bancară cu capital integral ori majoritar de stat. (art. 10 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările 

ulterioare) 
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SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu amendă 

de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei se 

confiscă și se fac venit la bugetul de stat; 

 

 Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent 

de natura acestora. (art. 10 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare) 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu amendă 

de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei se 

confiscă și se fac venit la bugetul de stat; 

 

 Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a 

acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, 

companie naţională, societate comercială ori societate bancară, la care sunt acţionari majoritari statul sau 

unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi comerciale care desfăşoară activităţi finanţate din 

fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea 

campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice. (art. 25 alin. (1) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare). 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu amendă 

de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei se 

confiscă și se fac venit la bugetul de stat; 

 

 Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a 

acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii din 

străinătate. (art. 25 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare). 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 se sanționează cu amendă 

de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei se 

confiscă și se fac venit la bugetul de stat; 

 

 Partidele politice au obligația de a prezenta în termen de 15 zile eventualele documente 

suplimentare solicitate de reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente (art. 39 alin. (2) din Legea nr. 
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334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare). 

SANCŢIUNE: nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr.334/2006 se sanționează cu amendă 

de la 5.000 la 25.000 lei. 

 

Cap.V Informaţii privind organizarea în teritoriu a Autorităţii Electorale 

Permanente  
 

 

Filialele 

Autorităţii 

Electorale 

Permanente 

Judeţe arondate Adresă Date de contact 

Filiala Nord – Est Bacău, Botoşani, 

Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui 

Municipiul Bacău, Letea 

Veche, str. A.I.Cuza, nr. 9, 

judeţul Bacău, cod poştal 

607270 

Tel/fax: 0234.211.010 

filiala.bacau@roaep.ro 

Filiala Sud – Est Brăila, Buzău, 

Constanţa, Galaţi, 

Tulcea, Vrancea 

Municipiul Galaţi, Bld. 

Marea Unire, Ansamblul 

H.Ştefan, et.3, judeţul Galaţi, 

cod poştal 800329 

Tel/fax: 0236.461.112 

filiala.galati@roaep.ro 

Filiala Sud – 

Muntenia 

Argeş, Dâmboviţa, 

Prahova, 

Teleorman 

Municipiul Târgovişte, Bld. 

Mircea cel Bătrân, Bl. A1, 

tronson B, judeţul 

Dâmboviţa, cod poştal 

130018 

Tel/fax: 0245.640.027 

filiala.targoviste@roaep.ro 

Filiala Bucureşti – 

Ilfov 

Bucureşti, Călăraşi, 

Giurgiu, Ialomiţa, 

Ilfov  

Bucureşti, Str. Stavropoleos 

nr. 6, Sector 3, Bucureşti, cod 

poştal 030038 

Tel: 021.310.08.21 

Fax: 021.310.08.20 

filiala.bucuresti@roaep.ro 

 
Filiala Sud – Vest 

Oltenia 

Dolj, Gorj, 

Mehedinţi, Olt, 

Vâlcea 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, 

Str. Drumul Câmpului, nr. 

15A, judeţul Vâlcea, cod 

poştal  240002 

Tel/fax: 0250.744.406 

filiala.vilcea@roaep.ro 

Filiala Centru Alba, Braşov, 

Covasna, Harghita, 

Mureş, Sibiu 

Municipiul Braşov, Piaţa 

George Enescu, nr.3, judeţul 

Braşov, cod poştal 500031 

Tel/fax: 0268.414.554 

filiala.brasov@roaep.ro 

Filiala Vest Arad, Caraş-

Severin, 

Hunedoara, Timiş 

Municipiul Reşiţa, Piaţa 1 

Decembrie 1918, nr.7, et.2, 

judeţul Caraş Severin, cod 

poştal 320067 

Tel/fax: 0255.223.074 

filiala.resita@roaep.ro 

Filiala Nord – Vest Bihor, Bistriţa-

Năsăud, Cluj, Sălaj, 

Satu Mare, 

Maramureş 

Municipiul Cluj-Napoca, 

Bld. 21 Decembrie 1989, 

nr.58, judeţul Cluj, cod poştal 

400124 

Tel/fax: 0264.480.887 

filiala.cluj@roaep.ro 
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ANEXA nr. 1 

Formațiune politică/ Candidat independent 

.........................................................................                                                                                                                                                                
 

Formular pentru declararea şi înregistrarea  

mandatarului financiar desemnat cu ocazia alegerilor locale parțiale organizate 

în...................................................................., județul..........................................,  

în data de.................................. 
 

Date despre formațiunea politică/ candidat independent 

Denumire /Nume și prenume  

CUI / CNP  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Reprezentant legal  

 

Date despre mandatar 

Nume  

Prenume  

Studii  

CNP  

B.I./C.I.  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Competenţe 

Desfăşoară activitatea financiar contabilă la nivel  

 

Mandatar coordonator 

 

Desemnare 

Data desemnării  Loc ştampilă 

 Forma de colaborare  

Semnătură mandatar Semnătură reprezentant legal/candidat independent 

Se anexează o copie după anunţul de aducere la cunoştinţă. 

 

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă 

 

 

Număr de înregistrare A.E.P.  

Data  

Luat în evidenţă  

Semnătură reprezentant A.E.P. Ştampilă A.E.P. 

 

 

 

Notă: 

Se întocmeşte în trei exemplare cu valoare egală – unul pentru formațiunea politică/candidatul independent, unul pentru mandatarul financiar şi 

unul pentru Autoritatea Electorală Permanentă 

 

central filială organizaţie 

da nu 
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ANEXA nr.2 

Formațiune politică/ Candidat independent 

.........................................................................                                                                                                                                                                

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale 

1. Tip alegeri/anul  

 

2. Nume şi prenume 

candidat/listă 

candidaţi 

 

3. Funcţia (pentru care 

a candidat) 

Deputat 

Senator 

4. Partid politic  

5. Localitate (comună, 

oraş, municipiu) 

 

6. Judeţ  

7. Declaraţie Conform  art. 26 alin. (4) lit. c din Legea 

nr. 334/2006 

Da Nu 

Conform  art. 29 alin. (4) din Legea nr. 

334/2006 

Da Nu 

Conform  art. 32 alin. (1) din Legea nr. 

334/2006 

Da Nu 

 

Date despre venituri Suma 

8. Venituri (8.1. + 8.2.)  

8.1. Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei 

electorale) 

 

8.2. Venituri primite în campania electorală (donaţii)  

 

Date despre cheltuieli Suma 

9. Cheltuieli (9.1. + 9.2. + 9.3. + 9.4. + 9.5. + 9.6. + 9.7. + 9.8. + 

9.9. + 9.10. + 9.11. + 9.12.) 

 

9.1. Cheltuieli personal  

9.2. Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii  

9.3. Cheltuieli comunicaţii  

9.4.  Cheltuieli protocol  

9.5.  Cheltuieli transport  

9.6.  Cheltuieli deplasari (în afara localităţii)  

9.7.  Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale  

9.8.  Cheltuieli publicitate presă, radio, TV  

9.9.  Cheltuieli publicitate stradală  

9.10. Cheltuieli servicii  

9.11 Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă  

9.12. Alte cheltuieli  

10.  Rezultatul financiar al campaniei (8 – 9)  

11. Chetuieli angajate restante (datorii neachitate până la data 

depunerii raportului de venituri și cheltuieli electorale) 

 

 

12. Nume şi prenume mandatar financiar Semnătura 
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ANEXA nr.3 

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea condiţiilor legale privind finanţarea  

partidului politic/ alianţei politice/ alianței electorale/ organizației cetățenilor români 

aparținând minorităților naționale/ candidatului independent  

pe perioada campaniei electorale aferentă alegerilor locale parțiale organizate 

în...................................................................., județul..........................................,  

în data de.................................. 

 

  

 

 

 

  Subsemnatul (a) ..............………………………………......……………., 

mandatar financiar al (partidului politic/ alianţei politice/ alianței electorale/ organizației 

cetățenilor români aparținând minorităților naționale/ candidatului independent) 

……………………………………………..........……….., declar pe propria răspundere ca 

am respectat condiţiile legale prevăzute de art. 23 – 25 din Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare. 

 

Data :                                                                                        Semnătura, 
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ANEXA nr. 4 

 

DECLARAŢIE 

privind numărul materialelor de propagandă electorală produse, defalcat pe 

categorii, aferente alegerilor locale parțiale organizate în …............................................., 

…........................................................, din județul ….........................................,  

în data de …......................... 

 

 Subsemnatul (a)  ………………………………......………….………., mandatar 

financiar al (partidului politic / alianţei politice / alianței electorale / organizației cetățenilor 

români aparținând  minorităților naționale / candidatului independent) 

…………………………..………………......……………….., declar pe propria răspundere 

că pentru alegerile locale parțiale organizate în 

…......................................................................., din județul …........................................, în 

data de ….................................., au fost produse următoarele materiale de propagandă 

electorală: 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

Data :                                                                                              Semnătura, 
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ANEXA nr.5 

Formațiune politică/ Candidat independent 

.........................................................................                                                                                                                                                                

Alegeri locale parțiale organizate în 

........................................................................ 

.............................................................................. 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND RESPECTAREA LIMITELOR MAXIME  

A CHELTUIELILIOR CARE POT FI EFECTUATE   

ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ 

 

 

Subsemnatul ……………………………………………., reprezentant legal al (partid 

politic; alianţă politică sau electorală; candidat 

independent)…………………………………………………….., declar pe propria 

răspundere că am respectat condiţiile legale prevăzute de art. 30 din Legea 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului:___________________________ 

              (conducere partid/ candidat independent) 

 

  Semnătura : _______________________ 

 

Data întocmirii:____________________                                                                               
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ANEXA nr. 6 

 

Formațiune politică/ Candidat independent 

......................................................................... 

 

Fişă donaţie pentru persoane fizice 

Alegeri locale parțiale  

........................................................................ 
.............................................................................. 

 

 

 

 

                                           ____________________________________ 

                                          | Se completează din partea filialei | 

                                          |                                    | 

                                          |    Se acceptă donaţia la data de   | 

                                          |  ________________________________  | 

                 | |________________________________| | 

                                          |            Împuternicit            | 

  Date despre donator                     |  ________________________________  | 

 ______________________________________   | | Nume    |                      | | 

| Nume      |                          |  | |_________|______________________| | 

|___________|__________________________|  | | Prenume |                      | | 

| Prenume   |                          |  | |_________|______________________| | 

|___________|__________________________|  | |                |               | | 

| CNP       |                          |  | |                |               | | 

|___________|__________________________|  | |                |               | | 

| Cetăţenie |                          |  | |    Semnătură   | Loc ştampilă  | | 

|___________|__________________________|  | |                |               | | 

|                Semnătură             |  | |                |               | | 

|______________________________________|  |____________________________________| 

 

 

    Date despre donaţie 

    Se donează următoarele constând în 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

 

 

    În cazul bunurilor estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă din 

........................................ la data de ..................... 
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ANEXA nr. 7 

Formațiune politică/ Candidat independent 

......................................................................... 

 

Fişă donaţie pentru persoane juridice 

Alegeri locale parțiale  

........................................................................ 

.............................................................................. 
 

                        
                                           ____________________________________ 

                                          | Se completează din partea filialei | 

                                          |                                    | 

                                          |    Se acceptă donaţia la data de   | 

                                          |  ________________________________  | 

                                          | |________________________________| | 

                                          |            Împuternicit            | 

  Date despre donator                     |  ________________________________  | 

 ______________________________________   | | Nume    |                      | | 

| Denumire societate |                 |  | |_________|______________________| | 

|____________________|_________________|  | | Prenume |                      | | 

| Sediul social      |                 |  | |_________|______________________| | 

|____________________|_________________|  | |                |               | | 

| Naţionalitatea     |                 |  | |                |               | | 

|____________________|_________________|  | |                |               | | 

| C.U.I.             |                 |  | |    Semnătură   | Loc ştampilă  | | 

|____________________|_________________|  | |                |               | | 

| Reprezentant legal |                 |  | |                |               | | 

|____________________|_________________|  |____________________________________| 

| Semnătură             | Loc ştampilă | 

| reprezentant legal    |              | 

|_______________________|______________| 

 

 

    Date despre donaţie 

    Se donează următoarele constând în 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

    ........................ având valoarea de ........... la data de ........ 

 

 

    În cazul bunurilor estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă din 

........................................ la data de ..................... 
 

 Se anexează: Declarația pe propria răspundere, dată de donator, din care să reiasă că nu are datorii 

exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale. 
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ANEXA nr. 8 

 

 

Tabel cu plafoanele de cheltuieli pentru alegerile locale parțiale ce se vor desfășura în 

anul 2013 
 

 

 

Funcţia pentru 

care se candidează 

Tip                 

localitate 

Plafon -  număr salarii 

de baza minime brute 

pe țară 

Salariul de bază 

minim brut pe 

țară la 01.01.2013 

Suma maximă 

calculată pentru 

alegerile locale 

parțiale din anul 2013 

Președinte al 

consiliului 

județean 

Județ 3.500 700 lei 2.450.000 lei 

Primar al unui 

municipiu 
Municipiu 2.500 700 lei 1.750.000 lei 

Primar al unui 

oraș 
Oraș 2.500 700 lei 1.750.000 lei 

Primar al unei 

comune 
Comună 30 700 lei 21.000 lei 

Consilier judeţean Judeţ 50 700 lei 35.000 lei 

Consilier local în 

consiliul 

municipiului 

reședință de județ 

Municipiu 

reşedinţă 

de judeţ 

30 700 lei 21.000 lei 

Consilier local în 

consiliul unui 

municipiu 

Municipiu 

 
25 700 lei 17.500 lei 

Consilier local în 

consiliul unui oraș 
Oraş 25 700 lei 17.500 lei 

Consilier local în 

consiliul unei 

comune 

Comună 20 700 lei 14.000 lei 

  

*Sumele prevăzute mai sus sunt calculate conform prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare. 

 

 
 

   

 


