Anexa nr. 1
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
PROCES-VERBAL
al şedinţei adunării de constituire a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la
funcția de Președinte al Republicii Moldova ________________________________________
(numele, prenumele)

Data desfășurării adunării: „____” ______________ 20__
Prezenți ________ cetățeni cu drept de vot.
Ordinea de zi
1. Cu privire la inițiativa de susținere a candidatului la funcția de Președinte al Republicii
Moldova.
2. Cu privire la constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor
susținătorilor candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova.
3. Cu privire la alegerea conducătorului grupului de inițiativă.
4. Cu privire la delegarea competenței conducătorului grupului de a desemna persoana
responsabilă de finanțele activității grupului (trezorierul).
1. S-a examinat: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S-a propus: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele votării: pro__________; contra__________; abţinut___________.
S-a decis: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. S-a examinat: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S-a propus: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele votării: pro__________; contra__________; abţinut___________.
S-a decis*: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Lista membrilor grupului de inițiativă se anexează

3. S-a examinat: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S-a propus: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele votării: pro__________; contra__________; abţinut___________.
S-a decis**: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
**Se indică numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, studiile, profesia, funcţia, locul de
muncă al conducătorului grupului de inițiativă.
4. S-a examinat: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S-a propus: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele votării: pro__________; contra__________; abţinut___________.
S-a decis: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________
Numele, prenumele candidatului la funcția de
Președinte al Republicii Moldova

_______________________________________
Numele, prenumele conducătorului grupului de inițiativă

_______________
semnătura

_______________
semnătura

_______________________________________________
*Numărul de membri incluși în listă trebuie să conțină minimum 25 de persoane și cel mult 100
de persoane cu drept de vot.

Anexă la procesul-verbal din “___” _______________ 20___
al şedinţei adunării de constituire a grupului de inițiativă
L ISTA
membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului _______________________________________________________
(numele, prenumele candidatului)

la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din „___” ________________ 20___
Subsemnații, membri ai grupului de inițiativă, ne exprimăm consimţămîntul de a participa la colectarea semnăturilor pentru susținerea candidatului
_________________________ la funcția de Președinte al Republicii Moldova şi declarăm pe propria răspundere că nu am dat consimţămîntul în scris
de a susține un alt candidat la funcția respectivă, că datele personale înscrise sînt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate şi verificate în vederea
înregistrării grupului de inițiativă, elaborării de studii statistice, precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011
privind protecția datelor cu caracter personal, fapt pentru care ne înscriem şi semnăm:
Numele

Prenumele

Sexul

Nr.
d/o

Data
naşterii

IDNP

Domiciliul/
reşedinţa*

Calitatea
deținută

1

conducător

2

membru

100

membru
____________
*Membrul grupului de inițiativă, care are înregistrare la domiciliu şi la reşedinţă, înscrie adresa de la reşedinţa valabilă
**Semnătura aplicată trebuie să corespundă specimenului semnăturii din actul de identitate

Data
semnării

Semnătura**

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
PROCES-VERBAL
al şedinţei ____________________________________________________________________
(organul competent conform statutului partidului, a l altei organizaţii social-politice
_____________________________________________________________________________________________
sau al blocului electoral)

nr.________

din „____” ______________ 20___

Membri aleşi ____
Prezenţi ____
Absenţi ____
A prezidat _______________________________________________________________
Ordinea de zi
1. Cu privire la desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova.
2. Cu privire la constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor
susținătorilor candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova.
3. Cu privire la alegerea conducătorului grupului de inițiativă.
4. Cu privire la delegarea competenței conducătorului grupului de a desemna persoana
responsabilă de finanțele activității grupului (trezorierul).
1. S-a examinat: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S-a propus: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele votării: pro__________; contra__________; abţinut___________.
S-a decis: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. S-a examinat: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S-a propus: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele votării: pro__________; contra__________; abţinut___________.
S-a decis*: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Lista membrilor grupului de inițiativă se anexează.

3. S-a examinat: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S-a propus: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele votării: pro__________; contra__________; abţinut___________.
S-a decis**: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
**Se indică numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, studiile, profesia, funcţia, locul de
muncă al conducătorului grupului de inițiativă.
4. S-a examinat: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
S-a propus: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele votării: pro__________; contra__________; abţinut___________.
S-a decis: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________

_______________

Numele, prenumele preşedintelui şedinţei sau, după caz,
ale altor persoane împuternicite, conform prevederilor
statutare ale solicitanților colectivi

semnătura

L.Ş.

_______________
*Numărul de membri incluşi în listă trebuie să conțină minimum 25 de persoane și cel mult 100
de persoane cu drept de vot.

Anexă la procesul-verbal din “___” _______________ 20___
al ședinței organului competent conform statutului formațiunii politice
L ISTA
membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului ______________________________________________________________
(numele, prenumele candidatului)

la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din “___” ________________ 20___
desemnat din partea ____________________________________________________________________________________________________
(denumirea partidului, altei organizaţii social-politice, blocului electoral)

Subsemnații, membri ai grupului de inițiativă, ne exprimăm consimţămîntul de a participa la colectarea semnăturilor pentru susţinerea candidatului
_________________________ la funcția de Președinte al Republicii Moldova şi declarăm pe propria răspundere că nu am dat consimţămîntul în scris
de a susține un alt candidat la funcţia respectivă, că datele personale înscrise sînt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate şi verificate în vederea
înregistrării grupului de inițiativă, elaborării de studii statistice, precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011
privind protecţia datelor cu caracter personal, fapt pentru care ne înscriem şi semnăm:
Numele

Prenumele

Sexul

Nr.
d/o

Data
naşterii

IDNP

Domiciliul/
reşedinţa*

Calitatea
deținută

1

conducător

2

membru

100

membru
____________
*Membrul grupului de iniţiativă, care are înregistrare la domiciliul şi la reşedinţă, înscrie adresa de la reşedinţa valabilă
**Semnătura aplicată trebuie să corespundă specimenului semnăturii din actul de identitate

Data
semnării

Semnătura**

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
Comisia Electorală Centrală
Cerere
În conformitate cu art. 41, 42, 99, 100, 102 și 103 din Codul electoral, subsemnatul(a),
_____________________________________________________________________________
(numele, prenumele candidatului)

solicit înregistrarea grupului de inițiativă în număr de _______ membri, eliberarea legitimațiilor
membrilor grupului și a listelor de subscripție în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea
mea în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova din „___”____________
20___, cu anexarea următoarelor documente:
1. Procesul-verbal al ședinței __________________________________________ privind
susținerea/desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova - ______ file.
2. Lista membrilor grupului de inițiativă, în limba de stat - ____ file, inclusiv versiunea
electronică a listei care nu conține rubrica „Semnătura”, pe suport ______________________.
3. Declarația candidatului privind consimțămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la
funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd şi declarația pe propria răspundere privind
întrunirea condițiilor constituționale referitoare la domicilierea pe teritoriul Republicii Moldova și
posedarea limbii de stat- _______ file.
4. Copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire (ambele părţi – recto şi
verso) - _______ file.
5. Demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de iniţiativă privind desemnarea
persoanei responsabile de finanţele activității grupului de iniţiativă (trezorierul) - _______ file
(după caz).
6. În cazul partidelor şi altor organizaţii social-politice, se prezintă statutul şi certificatul de
înregistrare la Ministerul Justiţiei (originalul şi copia). Se va prezenta fotocopia de pe actele
menţionate. În calitate de copie a statutului se acceptă şi versiunea tipografică a acestuia.
Totodată, declar pe propria răspundere că datele înscrise în documentele anexate sînt
veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate şi verificate în vederea înregistrării grupului de
inițiativă, elaborării de studii statistice, precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
______________________________________
____________________
Numele, prenumele candidatului
la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova

„ _____”___________ 20___

Semnătura

Anexa nr. 4
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016

Comisia Electorală Centrală

DECLARAŢIE*
privind consimţămîntul de a fi susținut în calitate de candidat
la funcţia de Președinte al Republicii Moldova și întrunirea condițiilor constituționale
pentru a candida

Subsemnatul(a), _________________________________________________________ ,
cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot, avînd împlinită vîrsta de _____ ani, îmi dau
consimţămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova din „___” ___________ 20___ și declar pe propria răspundere că am locuit
și/sau locuiesc permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 10 ani și posed limba
de stat în condițiile stabilite de art. 78 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și art. 99 și 103
din Codul electoral.

„___” ___________ 20__

____________
semnătura

_____________
*Textul declarației, al cărei model este prezentat mai sus, se scrie personal de candidat și va fi
plasată pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md) la rubrica ”Alegeri
prezidențiale...”.

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
Notă informativă
privind listele de subscripție care conțin semnăturile susținătorilor candidatului la funcția de
Președinte al Republicii Moldova _____________________________________________
(numele, prenumele)

pe unităților administrativ-teritoriale
de nivelul întîi (primării) din cadrul _______________________________________________
(denumirea raionului/mun. Chișinău/mun. Bălți/ UTA Găgăuzia )

Nr.
d/o

Denumirea unităților administrativ-teritoriale
de nivelul întîi (primării), după caz, de
nivelul al doilea (mun. Chișinău sau Bălți)

Numărul de
liste
de subscripție

Numărul de semnături
ale susținătorilor

1.
2.
3.

n.
Total

___________________________________________
Numele, prenumele conducătorului grupului de inițiativă

____________________
Semnătura

Anexa nr. 6
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
Comisia Electorală Centrală
Demers
În conformitate cu prevederile art. 44 și 101 din Codul electoral, subsemnatul(a),
_____________________________________________________________, solicit înregistrarea
(numele, prenumele candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova )

în calitate de concurent electoral la alegerile prezidențiale din „____” ___________ 20___.
În acest scop, prezint următoarele documente pentru înregistrare:
1. Listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor:
a) numărul de liste de subscripţie completate ________________, care conțin semnăturile
susținătorilor în număr de - ________________,
b) numărul de liste de subscripţie necompletate și restituite CEC ______________.
c) numărul de liste de subscripţie completate peste plafonul stabilit de art. 102 din Codul
electoral și restituite CEC ______________.
d) numărul listelor de subscripţie care nu se restituie CEC ___________, cu indicarea
motivelor ____________________________________________________________________.
2. Notele informative privind listele de subscripție, completate pentru _______ unități
administrativ teritoriale de nivelul al doilea.
3. Datele biografice ale candidatului- _____ file.
4. Declaraţia privind consimţămîntul de a candida la funcția de Președinte al Republicii
Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida - ______ file.
5. Declaraţia privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare,
sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează
alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub
formă de dobîndă, din darea în locaţiune/arendă a proprietăţii etc. - _______ file.
6. Certificatul de sănătate al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova,
eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidentă - _____file.
7. Declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute –
pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral - ______ file.
8. Simbolul electoral în versiune electronică şi pe hîrtie în culori alb-negru cu descrierea
deplină (în cazul în care candidatul are simbol electoral).
9. Copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire (ambele părţi – recto şi
verso).
10. Demersul privind confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ (după caz).
11. Demersul privind confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorier), după caz.
Totodată, declar pe propria răspundere că datele personale înscrise în documentele anexate
sînt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate şi verificate în vederea înregistrării în calitate
de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, elaborării de studii statistice, precum
şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia
datelor cu caracter personal.
_________________________________________________
_______________
Numele, prenumele candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova

„ _____”___________ 20__

Semnătura

Anexa nr. 7
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
Datele biografice ale candidatului
la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din „___”
__________ 20__,
1. Numele _______________________ 2. Prenumele ___________________________
3. Ziua, luna şi anul naşterii ____________________.

Vîrsta ______ ani.

4. Locul naşterii ___________________________ ______________________________
(localitatea)(țara)

5. Sexul:

M

6. Cetăţenia:
7. Studiile:

F
MDA

medii

Alta
medii de specialitate

superioare

postuniversitare

8. Gradul didactic; titlul ştiinţific_____________________________________________
9. Profesia: ______________________________________________________________
10. Funcţia: _____________________________________________________________
11. Locul de muncă: ______________________________________________________
12. Starea civilă:

căsătorit

necăsătorit

Copii _________________.

13 Domiciliul: _______________________
____________________________
raion/mun.
oraș/comună/sat
str.___________________________________________ nr.____ bloc___ ap.___
14. Telefon: serv. _______________
dom. _______________
mob. _______________
15. Buletin de identitate: seria___ nr. ____________ data eliberării _____________
IDNP ______________________
16. Alte date biografice:
_____________________________________________________________________________
„ _____”___________ 20__

_____________
semnătura

Anexa nr. 8
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016

Comisia Electorală Centrală

DECLARAŢIE*
privind consimţămîntul de a candida la funcţia
Președinte al Republicii Moldova

Subsemnatul(a), _________________________________________________________ ,
cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot, conform art. 41 alin. (3) lit. a) şi art. 44 alin.(1) lit.
d) din Codul electoral, îmi dau consimţămîntul de a candida la funcţia de Președinte al Republicii
Moldova la alegerile prezidențiale din „___” ___________ 20___şi declar pe propria răspundere
despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, precum și că am locuit și/sau locuiesc
permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 10 ani și că posed limba de stat în
condițiile stabilite de art. 78 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și art. 99 din Codul
electoral.

„___” ___________ 20__

_____________
*Declaraţia se completează personal de candidat.

____________
semnătura

Anexa nr. 9
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
Comisia Electorală Centrală
DECLARAŢIE*
Subsemnatul(a),____________________________________________________,
deţinînd
funcţia de _____________________________________________________________________
la ___________________________________________________________________________,
candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din „__”_______
20__, în conformitate cu art.44 alin.(1) lit.e) din Codul electoral, declar pe propria răspundere că:
1. În perioada 1 ianuarie 20__ - 31 decembrie 20___ am realizat următoarele venituri:
Nr.
Sursa venitului
d/o
1.
Venitul obţinut la locul de muncă de bază
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Venitul încasat
(în monedă naţională sau în valută străină)

Venitul obţinut la locul de muncă prin
cumul
Venitul obţinut din activitatea didactică
Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi
de creaţie
Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri
Venitul obţinut din depuneri la instituţiile
financiare, inclusiv la cele de peste hotare
Venitul obţinut din activitatea de
reprezentant al statului în societăţile
comerciale
Venitul obţinut din înstrăinarea sau
deţinerea valorilor mobiliare şi a cotei-părţi
în capitalul social al societăţilor comerciale
Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor
mobile sau imobile
Venitul
obţinut
din
darea
în
locațiune/arendă a bunurilor mobile sau
imobile
Venitul obţinut din alte surse legale
(pensii, burse, indemnizaţii, premii etc.)

2. Posed cu titlu de proprietate personală şi/sau comună (cu soţul/soţia) următoarele bunuri
imobile:
Categoria*
Suprafaţa
Numărul**
Locul
Titularul
amplasării***

* Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte
categorii de terenuri care se află în circuitul civil;(6) apartament; (7) casă de locuit; (8) vilă; (9)
spaţiu comercial/de producţie; (10) garaj; (11) altă avere imobilă.
** Se indică numărul de bunuri de același tip.
*** Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul)
3. Posed cu titlu de proprietate personală şi/sau comună (cu soţul/soţia) bunuri mobile:
Tipul, modelul*

Numărul**

Titularul

Categoriile indicate sînt: camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de
transport naval, aerian şi alte mijloace de transport care sînt supuse înmatriculării potrivit legii
** Se indică numărul de bunuri de același tip.
4. Dețin cu titlu de proprietate personală şi/sau comună următoarele conturi bancare, fonduri
de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire:
Tipul*

Suma,
valuta

Titularul

* Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menţionînd tipul
acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv
fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.
5. Dețin cu titlu de proprietate personală şi/sau comună următoarele plasamente, obligaţiuni,
cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă naţională sau în valută străină:
Emitent titlu/societatea în care
persoana este acționar,
fondator sau asociat/beneficiar
de împrumut

Tipul*

Numărul de titluri/cota de
participare

* Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);
(2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de
împrumut; (6) alte forme de investiţii directe.
6. Accept verificarea datelor sus-menționate de către organele competente.
„ _____”___________ 20__
semnătura

_____________

_________________
*Declaraţia se completează personal de candidat și va fi plasată pe pagina web oficială a Comisiei
Electorale Centrale (www.cec.md) la rubrica ”Alegeri prezidențiale...”.

Anexa nr. 10
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
Comisia Electorală Centrală

DECLARAŢIE*
despre suspendarea din funcţie
Subsemnatul(a), _____________________________, candidat la funcţia de Președinte al
Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din „___” ___________ 20___, în conformitate cu
art. 13 alin. (3) şi art. 44 alin. (1) lit. h) din Codul electoral, declar pe propria răspundere că din
momentul înregistrării îmi suspend, pe durata campaniei electorale, activitatea în funcţia de
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
fapt despre care voi informa imediat în scris Comisia Electorală Centrală.

„ _____”___________ 20___

_____________
semnătura

______________________
*Declaraţia se completează personal de candidat și va fi plasată pe pagina web oficială a Comisiei
Electorale Centrale (www.cec.md) la rubrica ”Alegeri prezidențiale...”.

Anexa nr. 11
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
DOSAR NR. _____/________/________
__________________________________________________
(denumirea raionului/ mun. Chișinău/ mun. Bălți/ UTA Găgăuzia )

Nr.
d/o

Denumirea unităților administrativ-teritoriale
de nivelul întîi (primării), după caz, de
nivelul al doilea (mun. Chișinău sau Bălți)

Numărul de liste
de subscripție

Notă

1.
2.
3.

n.
Total

A PREDAT: _______________________________________
(numele, prenumele conducătorului grupului de inițiativă)

A RECEPȚIONAT: _______________________________________
(numele, prenumele membrului Comisiei de recepționare)

DATA: „_____” ___________________ 20____

__________________
(semnătura)

___________________
(semnătura)

Anexa nr. 12
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. 113 din 18 august 2016
Act de predare-recepționare a documentelor electorale
pentru înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova
Prin prezenta, ___________________________________________________________,
(numele, prenumele candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova )

în vederea înregistrării în calitate de concurent electoral la alegerile prezidențiale din „___”
_____________ 20___ PREDĂ,
iar Comisia Electorală Centrală, în persoana __________________________________________
(numele, prenumele membrului Comisiei de recepționare)

RECEPŢIONEAZĂ:
Nr.
d/o
1.

Demersul de înregistrare

2.

Notele informative privind listele de subscripție

3.

5.

6.

7.

8.
9.

Nr. de file/
exemplare

Denumirea documentului

Note

Listele de subscripție:
a) întocmite și prezentate –
b) necompletate și prezentate –
c) neprezentate 4. Datele biografice ale candidatului
Declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a
candida la alegerile pentru funcţia de Președinte al
Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria
răspundere
despre
lipsa
interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida.
Declaraţia candidatului privind averea imobiliară și
mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele
primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani
precedenţi anului în care se efectuează alegerile,
precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile
din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din
darea în arendă a proprietăţii etc.
Declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei
electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care
cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral
Simbolul electoral pe suport electronic şi de hîrtie în
culori alb-negru (cu descrierea deplină)
Copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa
de însoţire (ambele părţi – recto şi verso)

A PREDAT
A RECEPŢIONAT

__________________
semnătura

__________________
semnătura

„ _____”___________ 20__
„ _____”___________ 20__

Anexa nr. 13
la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare
a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale
nr. ______ din 18 august 2016
Modelul legitimaţiei candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova:

