
Spital».»i .lud*» san de Urgentă 
, .Movrom^ti" Botoşani

íntrare-iesire

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul
de

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin urm ătoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona
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*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

EL Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe; iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

V - ’ - Natura rr- gj,; -•■.•«i 'Fgz '• p ■
-. M arca " Nr. de bucăţi?..T'̂  '"M. ‘A.":

•'¿F‘ jr $"■ v "
Anul de fabricaţie¡■•ir .... -*j / $ •♦•v e- ‘ Modul dc dobândire

£LU_ ¿Mj a  c p /Â jio f  I ¿ 0  / Á

5? __
__

i

4 1 i m .
J /

_______ _ i_ - ....

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării,

Descriere sumarav ' m“c. „ . Anul dobândirii Valoarea estimată
i

--------------  r

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului fia ts Persoana către care Va Forma . * Á
înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării Valoarea

....
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează »'; 
■ : > : ' si adresa acesteia' ,

444  *. ; ţ  
r  Tipul* Valuta Deschis în anul/  ■ ’*• * % ■■ ■ ■ j

i,-"' -**\ ' 4  ipp'P r I 
i  f  * Sold/valoare la zi * -

5 &  - .
'  2 6 Î T

4 P - O f i  "i £  < w r f) o p a

5 Æ ? Z o t Z y ê f s ~ o o

/  /  '

*Categoriile indicate sunt; (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente;  (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fisca l anterior).

2 . Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Em itent titlu/societatca în care persoana este 
ac ;onăr sau asociat/beneficiâr deîm  rumut Tipul*

'  Număr de titluri/ 
cota de artici are

■ p .
: Valoarea totală la ri
...vV 1 ' J? - ■

- / .

/
L

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stal. certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau pârii sociale în societăţi com erciale; (3 ) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care  însumate depăşesc echivalentul a  5.000 de euro pe
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

• : Creditor ? ’ C ontractat în anul Scadent la
s y. > ,V . *•" ' *j Valoare

2 6 / T ~ itf-zz g  ( ’<fo!
3  £> <900 &0 J

■ S

* *

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/socictăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

' ' '<£ • • —
Cuie a  realizat venitul

Sursă venitului: - 
numele; adresă

-" Serviciul prestat/Obiectul 
enerator de venit '

Venitul anual j 
încasat ;

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
/

1.3. Copii

f  ----------------------------- / l
-—  ■ -

X  ----------  ^
/  —  - -  /

. __ _______ __________

/
W -,

*Se exceptează de ia declarare cadourile f i  trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul î ş i  a l 11-lea
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VEL. Venituri ale declarantului şî ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C ln ea  realizat v e n i t u l ,
■. v *».. r., - . . ■«. "t&

£ . 4 -\Supă venitului: *
\  nuroek. adresa ; *

Séndciul preetai/Obi^tul 
f--„ :->6taerator de venlfC k

V e^l^fim iîaL  
*i>.. încasat Tw

1. Venituri 'din salarii ‘ ~ : •: ‘ • '  l K
1.1. Titular

V  v b c r n /ù e t^ A "dit <otp
1

1.2. Soţ/soţie r

U O .o ô âu f c t / c w  CP<r f f r C t f f i /iAApûU-t A êLA^.’Ô J?
1.3. Copii V. y  ...............

5 *  £• f̂ crlÇocUju 'U .w djJï ' ^ J a i i£ d v f
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

, f fc t / ' c L U ifc t  ih ffiâ d P f Y) c nycz j
2.2 . Soţ/soţie

1
_____ .

3. Venituri din cedarea folosinţei /lunurilor''
3.1. Titular

t3,2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie J

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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% din prem ii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie /

7,3. Copii

&  Venituri din alte surse

8.1. Titular  ̂. . 1 0 . - A ^
Ti J (LU (J  ti a b tv m eti <41 ÇôMSjd&Jph Y / O r f - f

8.2. Sot/soţie
ts /

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura



Spitalul Judeţean de U rgentă  
„M avrom ati" Botoşani

INTRARE-IES1RE
t o

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Manager interimar

Dr. Malancea Radu , având funcţia
la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani ,

CNP , domiciliul Botoşani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul

- Botoşani 2003 2000 mp. 50% cumpărare Malancea Radu 
Malancea Mariana

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2)

mi 2005 200 mp 50% construire Malancea Radu 
Malancea Mariana

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

autoturism MERCEDES 1 2016 cumpărare

autoturism TOYATA 1 2019 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

. . . . . . .......  ........ .....  ' ----- " " "

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinăm

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

_ _ ____ _____ ' -------' ____^

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

-------- - -
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

________  _____ ____ ____ - _________^

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

2016 2022 20000 E

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. T itu la r _  _ _________ ____ __________ - -----------

----- ___________  ^

1.2. S o t/so tie> > ------ ----------^ ------ “

■------ -
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1.3. Copii __ ___________ _ _ _ _ _ -------- "

_ ____ -------------------- '

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Malancea Radu -  Spitalul Judeţean de Urgenta 
„Mavromati” Botoşani Medic sef secţie 2 0 / 3 ? 8 — e i

i -

1.2. Soţ/soţie ~ Y & f 7 < r ^ g â

Malancea Mariana C.M.I. Malancea Mariana Medic de familie Jf5  3  3 ^
1.3. Copii _____ _____________" _____---------------

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular ______________ "

____________ --------
2.2. Soţ/soţie _______--------

_____---------------------- - ________ —■----- ------' ^__ ___
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular ________------- ------------- _______________

___________ _____
3.2. Sot/sotie ______------------ ____ ------------ --------

___ _______—---- _ _ _ _ _ -----' ______------ "
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular ------ -------- --------- " _______ ______

________ _____— ----- -------" "
4.2. Sot/sotie* •> _ _ _ _ _ --------- __-----_---------- ---------1

- - - - - - - ------------ __________  - —
5. Venituri din pensii
5.1. Titular -̂---- ------- --------------- _____-------  —

_________ - ------------' ______________ '

4



Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

h jP £ .\Â P .â ^ ....
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Spitalul Judeţean de Uri 
„M avrom ati" B o to s r

INTBAF.E-IESs!
8una4..

Subsemnatul/Subsemnata, 
de MEDIC SEF SECŢIE

DECLARAŢIE DE AVERE

M/Ia V4' PÍTAlUL JUDEŢEAN MAVROMATI BOTOŞANI tó íj í

, domiciliul BOTOŞANI

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răşbjma 
că împreună cu familia1* deţin următoarele: M^Îil
..........................................

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria'* Anul
dobândirii

2003

Suprafaţa

2000mp

Cota
parte

50%

Modul de 
dobândire

CUMPĂRARE MALANCEÂ 
MAklĂNÂ ;V

£33 iur. -.. 'li :

. . ... H I I* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri'?;:,.,-, 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

' i f e S i

S i l i

Adresa sau zona
----------------------------------r*—

Categoria* Anul
dobândirii

2005

Suprafaţa

200mp

Cota-
parte
50%

Modul de 
dobândire

CONSTRUITA

Ti
«M U

MALANCE
MARIANASk?'

t m



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 4 $ f || 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace dfjpi 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

il!

Natura M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de do

AUTOTURISM M ERCEDES 2016
tS |( i  'fJv

CUMPĂRARE Ir !:!#

X
? 1
ÜST* - - .if-ŢT<h f* •

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căroţ^^a 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor n

la momentul declarării. IijjU!
Descriere sumară Anul dobândirii Valoareaiesti

1

I I P m

I S S
¡yi

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstiţăi 
ultimele 12 luni -illli!

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

7
s A.I: - : -

¡ I p x



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

I M
m
Şi in
M i

!
' -.ia : 
!-,eţV'

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul

p f  r
Sold/valoarelaai l i

'! i l

1 l i f e -
íi'mi
m

J * iii 1i:i!

. ; Í

1 ¡l i
J Ï ’ -.v;

» 4 1
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bana 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N0TĂ: liSe vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

cir.

r a illaife

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea to

n

"—
fi!il

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţim 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. §I

0 ®Pţ Iii



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.00
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing |ni 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la

2016 2022 20000 E

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de, piaţă, 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altei 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Veniţi

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

.T V -t fc » !

1.3. Copii

mm-
----------------------- /
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Jp fş

fj!

i i  : I
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

«{¡fi'

7.2. Soţ/soţie l l i î
f f l t

7.3. Copii y jifirW*
m pCiti

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

f.131
1

8.2. Soţ/soţie 'Biiliiti

Mjf.
8.3. Copii r\ «

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27 05 2019
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Spitaiui Judeiean de Urgenta 
„M a vro m a ti" Botosam

1RAR

N R .C J ..^ ..^ A Z I.... /...LUNA
' £  5 ».AN

DECLARAJIE d e  a v e r e

Suoseninatul/Subsemnata, _______ paom___________________________________ > avand funcfia
de MEDIC SEF SECTIE_______  la SPITALUL JUDETEAN MAVROMATI BOTOSAN1_______

, domiciliul BOTOSANI___________________________________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna eu familia0 defin urmatoarele:

1) Prin familie se infelege soful/sofia §i copiii aflap in intrepnerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul0

TEREN 3 2003 2000mp 50% CUMPARARE MALANCEA
'“MARIANA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) Iuciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane. daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sofia, copilul). 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Supra fa fa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul0

CASA 2 2005 200mp 50% CONSTRUITA MALANCEA
MARIANA

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan^a; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. sopil/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire

AUTOTURISM MERCEDES 1 2016 CUMPARARE

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de arta $i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa$e§te 3.000 de euro tiecare, §i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

2



IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

NOT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institupi financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
$i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

*Categorii/e indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investifii directe $i Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor
acestora depa$e$te 5.000 de euro

NOT A:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participant in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare definite (titluri de stat, certificate, obligafmni); (2) 
acfmni sau par(i sociale in societdfi comerciale; (3) imprumutnri acordate in mime personal.

3



3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneticiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

aseinenea bunuri, daca valoarea insuinata a tuturor acestora depa§e$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

2016 2022 20000 E

Y71. Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau 
institutii publice romane^ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa§e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular

1.2. So|/sope

1.3. Copii

*Se excepteciza de. la declarare cadonrile §i tratapile uzua/e primite din partea rudelor de gradul I  al 11-lea.

4



VII. Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal Tncheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modilicarile §i coinpletarile ulterioare)

NOTA:
Se vordeclara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nuniele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular MALANCEA SPITALUL JUDETEAN MEDIC SEF SECTIE 106045 LEI

RADU ""MAVROMATI ORTOPEDlE

1.2. Sof/sope MALANCEA CMI MEDIC FAMILIE 110516 LEI
MARIANA

1.3. Copii

2. Venituri din activitd[i independenle
2.1. Titular

2.2. Sof/sope

3. Venituri din cedarea folosin(ei bnniirUor
3.1. Titular

3.2. Sof/sope

4. Venituri din invest ilii
4.1. Titular

4.2. Sof/sope

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. So|/sope

6. Venituri din activildp agricole
6.1. Titular

6.2. So|/sope

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venitnri din premii $i din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. So|/sotie

7.3. Copii

8. Venitnri din alle surse
8.1. Titular

8.2. SoJ/sope

8.3. Copii

Prezenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplct al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura
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DECLARAŢIE DE AVERE
5

Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M a v ro m a ti"  Botoşani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

o/
y ?&p5 V soy )

¿ ¿X C\

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

C c ^ ic \ x & e f c¿> },

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

ClL / Ù Û ^ c i c C i - ' )
A/ /L 2 C  / / ------------- ^ -------

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

V
N .

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

\
\\

\

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

\\
\\

\
\

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

2 0 S / T 1 0 2 2 - 2  Si 6 (D O $

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie \
X

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea

4



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator dc venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. T i tu la p / /^ /¿ tc í C 2 Ô C Z

( j ^ a c Ù J L w - i '
1.2. Soţ/soţie// t C M  C ¿ ¿ / clia>

i f f  Cí ) á  j ) r t  L À  O f  i f(V) Xkv /"-TX A
1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular \

\
2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

\
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii >
4.1. Titular

1
4.2. Soţ/soţie \

\

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular [

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
IA . Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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DECLARAŢIE DE AVERE

Spitalul Judeţean de Ur* *i 
„M a v ro m a ti"  Sotosaf

ITR A R E -
;na

Subsemnatul/Subsemnata, _ ^ ^  / / , având funcţia
> 'w J A , l k  ju3f 'Â r / i fecco

domiciliul Z 2? o n' & / ) '-------------7--------------

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
n cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona
,  ■ -V.

Categoria* Anul
dobândirii

TJ.'.’-V1 ----
Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire . Titularul2*

i ?a<p r T_(0(P ' \
4

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natara
' . ■ . 

Marcă. .. • - . ■ - Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

/ 1(9 f
/

—

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinăm

-------— ------- --------------------- :----- 3 --------------- *

Persoana catre care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

•

Valoarea

r' " \

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează' **. ' •» *'• v ■
şi adresa acesteia Tipul* Valuta

• ' A _
Deschis în anul Sold/valoare la zi

\\
V

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Ţ âctiohar sau asodatibeneficiar de împrumut Tipul» Număr de titluri/ 
cota de participare Valoarea totală la û

\ \ \

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Co 't  ' t$ t i  - • M m .
v  . ■ ‘X X 1.:J..c x  v .  ■Valoare

V

X

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

i (Iile a realizat venitul S m M x ă prestaVObiectul

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie \
\

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea

4
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul' r •>•••• . • - ___ai____________________ :____
Sursa venitului: 

J numele, adresa
Servitíuí presta t/ObiectuI 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
1. Venituri din sa larii

1.1. T\Xa\w/i¿ / c tS U j ( r  & n f c J f / i s 6 f x / s r
/  y - / --- v ■ - —

1.2. S o ţ / s o ţ , ^ / ^  CJ£t C  ¿ ¿ /n J ’o L u c s j Ÿ S ' / ’J X
C X A

------------------ ţ

1 3. Copii —

2. Venituri din activ ită ţi independente

2.1. Titular \
\

2.2. Soţ/soţie

: 1 1 /
3. Venituri din cedarea fo lo sin ţe i bunurilor

3.1. Titular

X
3.2. Soţ/soţie \

•

4. Venituri d in investiţii

4.1. Titular
’

4.2. Soţ/soţie \

5. Venituri d in p en sii

5.1. Titular

\
5.2. Soţ/soţie \

6. Venituri din activ ită ţi agricole

6.1. Titular

V
6.2. Soţ/soţie

5



I

Cine a realizat venitul
■

Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

6
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IN T R A R E -IE S IÊ jE .

DECLARAŢIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie,de laborator sau de serviciu

Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

S u b ^ m n a tu l/S u ^ m n a ta ^ ^ Q ? r^ ? ^ . .^ . . . . . i Î^ . i? .4 :̂ /...având funcţia de 
la declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin

următoarele active şi datorii:
I. Bunuri imobile 
1. Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.

Adresa Categoria*) Anul dobândirii Suprafaţa j Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobândire Titularul

T ij- ,--------------JL----------- 1— C l/ü A t
'CÙ*

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă sunt în circuitul civil.

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa Categoria*) Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobândire Titularul2)
eiftd-vuÂc

l  l â - ô f  f l 'A

") Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii.

Natura Marca Număr de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

<1a—

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional ori universal sau altele 
asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



III. Bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 1.000 de euro fiecare şi bunuri imobile înstrăinate 
în ultimele 12 luni

Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
dacă valoarea însumată a acestora depăşeşte 5.000 de euro.

*) Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) 

fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara investiţiile şi participările în străinătate.

Emitentul titlului/Societatea în care persoana este totală la zi acţionar sau 
asociat/beneficiar de împrumut Tipul*) Număr de titluri/ cota de 

participare Valoarea

*) Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi 

sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în 
sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 
de euro.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unei 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii 
publice româneşti ori străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau altele 
asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 1.000 de euro.*)



*) Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.



5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi jocuri de noroc 

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2) La "titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării........
y o


