
DECLARATIE DE AVERE 

Su bsemnatul/Subsenwata, 	 , avănd functia 
de 	Contabil Sef 	 la RNP Romsilva Administratia Parculiti Natural Portile de Fier RA , 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscănd prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie răspundere 
că  impreună  cu familia l)  detin următoarele: 

*1) Prin familie se Intelege sotul/sotia şi copiii aflati in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele atlate in alte 

Adresa sau zona Categoria* 
Ann! 

dob'ăndirii 
Suprafata 

mp 
Cota- 
parte 

Modul de 
dobfindire 

 Titularull) 

3 2008 2500 100 
vanzare- 

cumpărare 

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

extravilane, dacă  se aflA în circuitul civil. 
*2) La "Titular" se mentionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 

iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobandirii 
Suprafata 

Mp 
Cota- 
parte 

Modal de 
dolAndire 

Titularul2)  

1 1997 63 100 
vanzare- 

cumparare 

1 1998 63 100 
Vănzare- 

cumparare 

4 2013 88 100 Construire 
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Valoarea estimată  Descriere sumară  Anul dobandirii 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă  de locuit; (3) casă  de vacantă; (4) spatii comercialeide 
productie. 

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bun urilor in 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 inmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de budi i Anul de fabricatie Modul de dobăndire 

Autoturism Skoda 120L 1 1981 Cumpărare 1994 

Autoturism VW Passat 1 7002 Cumpărare 2006 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta şi de cult, colectii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romăniei 

la momentul declarării. 

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

Natura bunului 
instrilinat 

Data 
instrilimirii 

Persoana atre care s-a 
instrăinat 

Forma 
instrAiniirii 

Valoarea 

Nu este cazul 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, &Ica' valoarea insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau institutii financiare din străinatate. 

lnstitutia care administrează  
şi adrcsa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi 

Nu este cazul 

*C'ategoriile indicate sun!: ( I) cow curent sou echivalente (inclusiv card); (2) clepozit bancur sou 
echivalente; 	(3) fonduri de investifii sau echivalente, inclus-iv fonduri private de pensii sau alte sistetne cit 
ticunittlare (se vor cleclora cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi imprumuturi acordate, dacă  valoarea de piată  insumată  a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investitiile şi participările in străinătate. 

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut 

Tipul* 
Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoarea totală  la zi 

Nu este can't 

_ 
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*Categoriile indicate sunt: (1) luirtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatium); (2) 
actiuni sau părti sociale in societerti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
	  Nu este cazul 	 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea insumatii a tuturor acestora depăseste 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare 

Volksbank Dr.Tr. Severin 2007 2032 59000 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fati de valoarea de piatg, din 
partea unor persoane, organizatii, societiti comerciale, regii autonome, companii/societAti nationale sau 
institutii publice românesti sau strAine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele deck 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăseste 500 de euro* 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

. Servimul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

1.1. 	1 	itular Nu este cazul 

1.2. Sot/sotie Nu este cazul 

1.3. Copii Nu este cazul 
_ 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(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 
incasat 

1. V01111111 din sularii 

1.1. Titular 

RNP ROMSILVA-APNPF RA Contabil Sef 54729 

RNP ROMS1LVA-APNPF RA 
-Pproiect POIM 

Expert Financiar 13519 

1.2. Sot/sotie 

Carefour Romania Agent Vanzari 22400 

1.3. Copii 

2. Venituri din activiteiti independente 

2.1. Titular 

2.2. Sot/sotie 

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Sol/sotie 

4. Venituri din investiiii 

4.1. Titular 

4.2. Sot/sotie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Sot/sotie 

6. Venituri din activităti agricole 
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6.1. Titular 

6.2. Sot/sotie 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular Nu este cazul 

7.2. Sot/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular Nu este cazul 

8.2. Sot/sotie 

Al liantz Tiriac Asigurari asigurari 53941 

8.3. Copii 

Prezenta declaratie constituie act pOblic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

18/05/2021 

Semi]. tura 
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