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DECLAFtATIE DE AVERE

, av ă nd functia
PASCU L TEODORA
la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti

Subsem natul/Subsem nata,
dc
REFERENT
CNP

cunosc ă nd prevederile art. 292 din Codui 1)C1141 pg wind falsul in declaratii, declar pe proprie r ă spundere
ca imprcun ă cu familia l) detin urm ă toarele:
*1) Prin familie se intelege solul/sotia

si

copii( aflati tn intretinerea acestora

I. Flunuri imobile
1. Terenuri
N0TĂ:
Se vor declara inclusiv cele allate to alte t ări.

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se afl ă in circuitul civă .
• 21 La "Titular" se mentioneaz ă , in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (Mularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul
bunurilor in coproprietate, cota-parte

si

numele coproprietarilou

2. Cl ă diri
N TĂ:

Se vur declara inclusly cele aflate în alte ţări.
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* Cateeoride indicate sunt: (1) aoartament: (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacant ă ; (4) spatii comerciale/de productie.
*2) La "Titular'' se mentioneaz ă , in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul
bunurilor in coproprietate, cota-parte Ş F numele coproprietadlor,

11. Bunuri mobile
I. Autovellicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, ş alupe, iahturi ş i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricul ă rii, potrivit legii

2. Bunuri sub form ă de metale pretioase, bijuterii, oblecte de art ă ş i de cult, colectii de art ă ş i
numismatic ă, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ă ror valoare
insumat ă depăş eş te 5.000 de euro
N0T:
Se vor mentiona toate bunurile atlate în proprietate, indi ferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declararii.

111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăş eş te 3.000 de euro fiecarc, ş i bunuri imobile Instră inate
ultimele 12 luni

în

IV. Active financiare
ş i investire,
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisirc
5.000
de
euro
ăşe
şte
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea Insumat ă a tuturor acestora dep

N0TA:
Se vor declara inclusiv ceic aflate in b ănei sau institu ţ ii financiare din stră inătate.

tategoride indicate sunt: (1) cont curent Sall echivalenie (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi ţ ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alie sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe ş i Imprumuturi acordate, dac ă valoarea de piat ă Insumată a tuturor
acestora dep ăş eş te 5.000 de euro

N0TA:
Se vor deelara inclusiv investi ţţ ile ş i particip ă rile in stră inătate.

*Caregorille indicate sunt: (1) h ă rtii de valoare delinute aitturi de stai, eeritficate, obliga ţiuni); (2)
acţ iuni sau p ărti sociale in societ ăţ i comerciale; (3) imprummuri aeordate in nume personat

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

N0TĂ:
Se vor deelara inclusiv cele aftate in str ă inMate
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate 1n sistem leasing
asemenea bunuri, dac ă valoarea insumat ă a tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de euro

şi alte

NOTĂ :
Se vor declara inelusiv pasivele financiare acumulate 1n str ă inntate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fattl de valoarea de piat ă , din
partea unor persoanc, organizatii, societ ă ti comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institutii publice române ş ti sau str ă ine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ă ri de chebuieli, altcle decât
cele alc angajatorului, a caror valoare individuall ă dep ăşeş te 500 de euro*

4

*Se excepteuz ă de la cleclarare eadourile ş i tratatide uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al I 1-lea

VII. Venituri aIe declarantului şi ale membrilor s ă i de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rde şi complet ările ulterioare)
NOT Ă :
Sc vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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I. Venituri din salarn

1.1. l'itular
..)
1 2. Solisoţic
777
1 3 Corni
2. Venituri din activităll independente
2.1 -1 nular

7
—._

2.2. SoVsotie
..-----7-

3 Venituri7A cedarea folosin ţei bunurilor
3.1 Tnular

•

_

3.2. Solisoţie
4. Venitun dij,investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/sotic

--)
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5. Venituri dm pensii
5.1. Titular
5.2 Sot/solie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. "1 itular

77

_

I

6.2. SoVsOlic

fţ
j[

'illirr,,

1 ■■

7. Venituri din premii ş i din jocuri de noroc
7.1 Titular

. 1

1

I

LeL

l-E

7.2. Soţ/so ţ ie
7.3. Copii

8 Venituri din alte surse
Si.1 itular

8.2. Soşsolie

8.3. Copii

Prezenta declaratie c'onstituie act public
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate.
Data complet ă rii

si

raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semnatura

9<şw ,,,ckt77zDECL4RATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de REFERENT
CNP

•

PASCU L TEODORA
, având functia
la Intnertnratul l'eritorial de Munca Bucuresti
, doiniciliul

cunoscând preveuerne art. 292 din Codu I penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r ă spundere:

denuminea şi
aditca
Tindar

contractului

înaedinţat
ccntracall

connaztultu

.

Soţ/slic..•

Rudedcwadu/11) aletitulandui

Societăticomaciak/Pasoanafrzica
autori7asoc4i firnitiale/Cabinetc
indkirhnie cabincleasociare, sacieraţi
civileprofesionalcsausaStăti ce
profesionalealrasptadaelhitt ă caly.
desraşmară profesiadeavowit/Orgini7aţii
neguvemamentale/Fundaţ~

.._

Prin rude de gradul I se Intelege p ărinti pe linie ascendent ă ş i copii pe Iinie dcscendent ă .
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţ inută, titularul,
solul/soţ ia ş i rudele de gradul I ob ţ in contracte, a ş a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societatilor comerciale pc actiuni la care declarantu I împreuria cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social aI societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.
I

2)

Prezenta declaratie constituie act public ş i r ă spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data complet ă rii

şonni ătgra

