DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata, (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui), având funcţia de (se va introduce
funcţia prevăzută în ordinul, decizia sau actul administrativ de numire), la (se precizează denumirea integrală a
instituţiei), C N P ( din cartea de identitate), domiciliul ( din cartea de identitate), cunoscând prevederile art.292
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia 1) deţin
rmătoarele:
.................................................
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
În declaraţia de avere se vor introduce drepturile şi obligaţiile din ţară şi din străinătate ale declarantului şi ale
familiei sale. „Copii aflaţi în întreţinere”=copii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la
terminarea acestora, fără a depăşi 26 de ani, precum şi copii majori incapabilide muncă. Definiţia rezultă din
interpretarea coroborată a art.127 alin.(2) din Legea nr.19/2000 şi art.86 din Codul familiei.
Declaraţiile de avere se completează cu datele aferente anului fiscal anterior în cazul veniturilor (capitolul VII)
şi cu informaţiile la zi pentru celelalte capitole din declaraţii.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte

Modul de
dobândire

Titularul1)

Conform titlului Se menţionează,
Se include
în cazul bunurilor
de proprietate
cota parte
proprii, numele
(vânzareaparţinând
proprietarului
cumpărare,
fiecărei
(titularul,
persoane ale moştenire,
soţul/soţia,
cărei bunuri donaţie....)
copilul), iar în
sunt vizate
cazul bunurilor în
de declaraţie.
coproprietate,
Informaţia se
cota-parte şi
preia din
numele
titlul de
coproprietarilor.
proprietate.
Antecontractele instituie de regulă o obligaţie de a face şi nu sunt translative de proprietate . Se vor declara la capitolul V.

Se va include adresa
completă a terenului
care va fi anonimizată la
publicare

Se va include
indicatorul
corespunzător
respectivului
teren.

Se are în vedere
anul dobândirii
din titlul de
proprietate

Se include
suprafaţa
din titlul de
proprietate

* 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.
1)
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.
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2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Se va include adresa
Se va iclude
completă a terenului care va indicatorul
fi anonimizată la publicare
corespunzător
respectivei
clădiri. Dacă în
titlul de
proprietate se
menţionează şi
dreptul de
proprietate
privind terenul de
sub construcţie
aferent
respectivului
apartament, acest
drept se declară
la secţiunea
anterioară
referitoare la
terenuri

Anul
Modul de
Suprafaţa Cota-parte
dobândirii
dobândire
Se include
suprafaţa
din titlul de
proprietate

Se are în
vedere anul
dobândirii
din titlul de
proprietate

Se include
cota parte
aparţinând
fiecărei
persoane ale
cărei bunuri
sunt vizate
de
declaraţie.
Informaţia
se preia din
titlul de
proprietate.

Conform
titlului de
proprietate
(vânzarecumpărare,
moştenire,
donaţie....)

Titularul2)
Se menţionează, în
cazul bunurilor
proprii, numele
proprietarului
(titularul,
soţul/soţia,
copilul), iar în
cazul bunurilor în
coproprietate, cotaparte şi numele
coproprietarilor

Antecontractele instituie de regulă o obligaţie de a face şi nu sunt translative de proprietate. Se vor declara la capitolul V.

* 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
Conform cărţii de
identificare
certificatului de
inmatriculare

Marca
Conform cărţii de
identificare sau
certificatului de
înmatriculare

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
Bunurile care
au
caracteristicile
identice se
declară grupat.
Dacă cel puţin
o caracteristică
diferă,
bunurile vor fi
declarate
separat.

Conform cărţii de
identificare sau
certificatului de
înmatriculare

Modul de dobândire
Conform titlului de
proprietate. (vânzarecumpărare, moştenire,
donaţie....)

Antecontractele instituie de regulă o obligaţie de a face şi nu sunt translative de proprietate. Bunurile achiziţionate în sistem
leasing se vor declara la capitolul V.
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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
Atenţie: această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată a bunurilor de acest tip depăşeşte
5000 de euro!
NOTĂ:
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

Se realizează de către declarant şi poate Conform actului de proprietate
include:
-pentru metale preţioase-tipul metalului
-pentru bijuterii-materialul di care sunt
fabricate şi tipul acestora
-pentru obiecte de cult-tipul eventrual
materialul şi alte detalii de identificare
-pentru obiecte de artă-tipul, autorul,
eventual colecţia
-pentru colecţii de artă-tipul şi numele
colecţiei, eventual autorii operelor de
artă care compun colecţia
-pentru colecţii de timbre-tipul de timbre
colecţionate
-obiecte care fac parte din patrimoniul
cultural naţional sau universal-tipul,
eventual materialul şi alte detalii de
identificare

Legea nu cere declarantului să
obţină evaluări certificate, ci doar să
realizeze o estimare personală a
valorii bunului.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Se vor declara bunurile înstrăinate în ultimile 12 luni anterioare datei de depunere a declaraţiei. Doar pentru
bunurile mobile înstrăinate există o limită valorică.
Natura bunului
înstrăinat
Conform actului de
înstrăinare

Data
Persoana către care s-a
înstrăinării
înstrăinat
Conform
Conform actului de
actului de
înstrăinare
înstrăinare
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Forma
Valoarea
înstrăinării
Conform actului de Conform actului de
înstrăinare
înstrăinare

IV. Active financiare
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor
5.000 de euro
Această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată a acestor active depăşeşte
acest prag valoric e depăşit, în declaraţie se vor include toate conturile, depozitele
investiţie sau de economisire, indiferent de valoarea individuală a acestora.

de economisire şi
acestora depăşeşte
5000 de euro. Dacă
şi instrumentele de

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia
Conform contractului

Tipul*

Valuta

Se va
Ex.RON,
include tipul Euro,
indicat
USD,
Franci
Elveţieni

Deschis în anul
Conform
contractului

Sold/valoare la zi
Conform extrasului bancar de
la data completării declaraţiei

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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. (această rubrică se completează doar dacă valoarea
însumată depăşeşte 5000 de euro)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
Număr de titluri/
Tipul*
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
cota de participare
Emitent titlu-se va preciza denumirea completă a
Se va
Aşa cum rezultă din
entităţii
include
actul încheiat.
Societatea în care persoana este acţionar sau asociat tipul indicat
-se va preciza denumirea completă a entităţii
Beneficiar împrumut-se va preciza numele persoanei
fizice sau denumirea completă a persoanei care a
contractat un îmrumut de la declarant

Valoarea totală la zi
Dacă este imposibil să
se precizeze valoarea la
zi, se va preciza ultima
valoare cunoscută de
către declarant şi data
la care această valoare
era valabilă ( ex la data
cumpărării acţiunilor)

*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: (această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată depăşeşte 5000 de euro)
…………………………………………………………………………………………………………………………
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
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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. (această rubrică se
completează doar dacă valoarea însumată depăşeşte 5000 de euro)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Conform contractului. (se va preciza
Conform contractului. Conform
denumirea completă a persoane juridice
contractului.
sau numele şi prenumele persoanei fizice
care a acordat împrumutul)

Valoare
Conform contractului.

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* (se exceptează de la declarare
cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gr.I şi II. Se vor declara inclusiv darurile de nuntă şi
darurile manuale, dacă valoarea depăşeşte 500 de euro)
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa
Se va identifica entitatea
de la care a fost primit
avantajul declarat

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit
Descrierea sumară a
serviciului/obiectului care a
generat avantajul declarat

1.1. Titular: (numele,
prenumele şi iniţiala tatălui)

Venitul anual
încasat
Raportarea se face la
anul fiscal anterior
supus raportării. Se
va include venitul
net calculat prin
raportare la fişele
fiscale (FF1, FF2).
Ca formulă de calcul
coloana 4 – coloana
5 +coloana 2 +
coloana 3

1.2. Soţ/soţie : (numele,
prenumele şi iniţiala tatălui)
1.3. Copii (numele, prenumele
şi iniţiala tatălui)
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.
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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).
ATENŢIE: Se va preciza valoarea exactă a fiecărui venit, NU se va face trimitere la fişa fiscală. Se vor
declara şi veniturile din străinătate.
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
numele, adresa
generator de venit
încasat
1. Venituri din salarii (se introduc informaţii cu privire la veniturile obţinute din contracte de muncă/raport de
serviciu, idemnizaţii, soldă lunară, renumeraţii sau orice sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate
salariilor în vederea impunerii)
1.1. Titular (numele, prenumele şi Se va identifica entitatea de la Descrierea sumară a
Raportarea se
iniţiala tatălui)
care a fost primit venitul
serviciului/obiectului care a face la anul
declarat
generat venitul declarat
fiscal anterior
supus raportării.
Se va include
venitul net
calculat prin
raportare la
fişele fiscale
(FF1, FF2). Ca
formulă de
calcul coloana 4
– coloana 5
+coloana 2 +
coloana 3
1.2. Soţ/soţie (numele, prenumele
şi iniţiala tatălui)
1.3. Copii (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
2. Venituri din activităţi independente (sunt cuprinse veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi
veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere,
inclusiv din activităţi adiacente) Sunt considerate:
- venituri comerciale sunt veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decăt
cele prevăzute la venituri din profesii libere, precum şi din practicarea unei meserii;
-venituri din profesii libere sunt veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor
financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare,
arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii
-venituri din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri care provin din brevete de invenţie, desene şi
modele, monstre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi
conexe dreptului de autor şi alte asemenea
2.1. Titular (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
2.2. Soţ/soţie (numele, prenumele
şi iniţiala tatălui)
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor (veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei
bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile
din activităţi independente. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din
derularea a unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal
următor califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente şi le supun regulilor stabilite a
venitului net pentru această categorie)
Cine a realizat venitul
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3.1. Titular (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
3.2. Soţ/soţie (numele, prenumele
şi iniţiala tatălui)
4. Venituri din investiţii (dividende, venituri impozabile din dobânzi, câştiguri din transferul titlurilor de valoare,
venituri din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, venituri din lichidarea unei
persoane juridice)
4.1. Titular (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
4.2. Soţ/soţie (numele, prenumele
şi iniţiala tatălui)
5. Venituri din pensii (sume primite ca pensii )
5.1. Titular (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
5.2. Soţ/soţie (numele, prenumele
şi iniţiala tatălui)
6. Venituri din activităţi agricole (cultivarea şi valorificarea florilor, legimelor şi zarzavaturilor în sere şi
solarii...... vezi art.71 din Codul Fiscal
6.1. Titular (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
6.2. Soţ/soţie (numele, prenumele
şi iniţiala tatălui)
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc(art.75 din Codul Fiscal)
7.1. Titular (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
7.2. Soţ/soţie (numele, prenumele
şi iniţiala tatălui)
7.3. Copii (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
8. Venituri din alte surse (conform art.78 din Codul Fiscal)
8.1. Titular (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
8.2. Soţ/soţie (numele, prenumele
şi iniţiala tatălui)
8.3. Copii (numele, prenumele şi
iniţiala tatălui)
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura

…………………………

…………………………
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