
 

 

Filiala Nord-Est. Pentru județele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 

Sediu: str. Troiței nr. 1, comuna Letea Veche, județul Bacău, Tel: 0234 211 010, Fax: 0234 211 010, Email: 

filiala.bacau@roaep.ro, www.roaep.ro 

 

 

ANUNŢ 

În atenţia partidelor şi candidaţilor independenţi participanţi la alegerile 

locale generale din anul 2020 

Modalitatea de finanţare a campaniilor electorale şi atribuţiile competitorilor electorali 
sunt reglementate de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale republicată, precum şi de Hotărârea de Guvern nr. 10/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006. 

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

tuturor competitorilor electorali.  
 
Prin competitor electoral se înţelege partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală 

sau organizaţia  cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, care şi-au desemnat 

candidat în cadrul unei competiţii electorale, precum şi candidatul independent care participă 

la alegeri. 
 

Având în vedere cele menţionate mai sus, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 
 
- conducerea formaţiunilor politice, precum şi candidaţii independenţi trebuie  

să-şi desemneze şi să înregistreze la Autoritatea Electorală Permanentă mandatarii financiari.  
 

- Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea 
oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se 
realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi 
începerea campaniei electorale; 
 

- Candidaţii nu pot fi şi mandatari financiari; 
 

- La declararea şi înregistrarea mandatarului financiar se utilizează formularul 
pentru desemnarea şi înregistrarea mandatarului financiar (anexat prezentului anunţ) conform 
prevederilor Hotărârii de Guvern nr.10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 334/2006; 
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- Formularul pentru desemnarea şi înregistrarea mandatarului financiar se 

întocmeşte în trei exemplare cu valoare egală – unul pentru partid, unul pentru mandatarul 
financiar şi unul pentru Autoritatea Electorală Permanentă ; 
 

- Formularul pentru desemnarea şi înregistrarea mandatarului financiar va fi 
completat pe toate rubricile şi va fi semnat atât de candidatul independent, cât şi de 
mandatarul financiar desemnat de acesta; 
 

- Declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari ai partidelor şi ai 
candidaţilor independenţi se realizează la nivelul Filialei Nord-Est, Biroul județean Bacău al 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 
 

Având în vedere cele menţionate mai sus, aveţi obligaţia de a declara și înregistra 

mandatarul financiar, până cel târziu în data de 28 august 2020. 
 

Alăturat vă comunicăm datele de contact ale Autorității Electorale Permanente 
Filiala Nord-Est, Biroul județean Bacău: 

 
 

Sediu : Letea Veche, str. Troiței, nr. 1, jud. Bacău 
 
Telefon : 0234.211.010 

Fax  : 0234.211.010 

E-mail : bj.bacau@finatarepartide.ro 
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Documente pentru înregistrarea mandatarilor financiari 

 IMPORTANT: Pot fi desemnate ca mandatari financiari coordonatori 
numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil 
autorizat, respectiv numai persoanele juridice care oferă servicii specializate 
de contabilitate. 

Competitorii care au desemnat mandatari financiari care nu au calitatea de 
expert contabil sau contabil autorizat au obligația de a încheia contract de 
asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, 
specializate în oferirea de servicii de contabilitate. 

DOCUMENTE: 

 Cererea de înregistrare a MF/MFC conform modelului prevăzut la anexa 
nr.2.  

Cererea de înregistrare se vadepune în 3 exemplare originale; 
 

 Copie a actului de identitate a candidatului independent și a în cazul 
persoanei fizice care va avea calitatea de MF/MFC sau extras din Registrul 
Comerțului în cazul persoanelor juridice care vor avea calitatea de 
MF/MFC– conformate cu originalul; 
 

 Copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil 
autorizat a persoanelor fizice care vor avea calitatea de MF/MFC sau copii 
ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii 
de contabilitate (ex: copie carnet CECCAR cu viza pe 2020) 

 
 Mandatarii financiari/mandatarii financiari coordonatori care nu au calitatea 

de expert contabil sau contabil autorizat vor depune copii ale contractelor de 
asistență de specialitate încheiate de competitorii electorali cu persoane 
fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de 
contabilitate; 
 

 Copii ale contractelor încheiate între partidul politic, alianța politică, 
organizatia cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidatul 
independent și MF/MFC; 
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 Împuternicirea dată de competitorul electoral MF/MFC și acceptul acestuia; 
 

 Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
(completată de mandatar) și consimțământul reprezentantului competitorului 
electoral privind prelucrarea datelor cu caracter personal (completată de 
competitor); 

 
 Orice alte acte, documente doveditoare, după caz 
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Cerere pentru înregistrarea mandatarului financiar*1) 

 
 

Denumire partid politic/numele și prenumele 
candidatului independent 

 

Codul unic de înregistrare al partidului 
politic/codul numeric personal al candidatului 
independent 

 

Datele de identificare ale sediului partidului 
politic/domiciliul candidatului independent 

 
 

Datele de contact ale partidului politic/candidatului 
independent (telefon și fax sau e-mail) 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal (în 
cazul partidelor politice) 

 

Numele și prenumele mandatarului financiar 
persoană fizică/denumirea mandatarului financiar 
persoană juridică 

 

Codul numeric personal al mandatarului financiar 
persoană fizică/ Codul unic de înregistrare al 
mandatarului financiar persoană juridică 

 

Domiciliul mandatarului financiar persoană fizică/ 
datele de identificare ale sediului mandatarului 
financiar persoană juridică 

 

Datele de contact ale mandatarului financiar 
(telefon și fax sau e-mail) 

 

Nivelul de competență al mandatarului financiar 
(coordonator sau teritorial) 

 

Denumirea circumscripției electorale unde își 
desfășoară activitatea mandatarul financiar 
teritorial 

 

Data cererii de înregistrare a mandatarului financiar  
Semnătura reprezentantului legal al partidului 
politic sau a persoanei împuternicite conform 
statutului/semnătura candidatului independent 

 

Ştampila partidului politic  
Semnătura mandatarului financiar           

Se completează de către Autoritatea Electorală Permanentă      
Codul unic de identificare al mandatarului financiar 
coordonator 

 

Semnătura reprezentantului Autorității Electorale 
Permanente 

 

Ștampila Autorității Electorale Permanente  
 

    *1) Se completează în 3 exemplare originale. 


