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CONSIDERAÞII GENERALE
I. Declaraþiile de avere ºi interese:
¡
Declaraþiile de avere ºi declaraþiile de interese reprezintã acte
personale, putând fi rectificate numai în condiþiile prevãzute de
prezenta lege.
¡
Declaraþiile de avere se fac în scris, pe propria rãspundere, ºi
cuprind drepturile ºi obligaþiile declarantului, ale soþului/soþiei,
precum ºi ale copiilor aflaþi în întreþinere, în conformitate cu
anexa nr. 1 din Legea nr.176/2010.
¡
Declaraþiile de interese se fac în scris, pe propria rãspundere, ºi
cuprind funcþiile ºi activitãþile prevãzute în anexa nr. 2 din Legea
nr.176/2010.
¡
De preferinþã, declaraþiile vor fi tehnoredactate (redactate la
calculator).
¡
II. Când se depun declaraþiile:
¡
Anual, pânã la data de 15 iunie.
¡
În termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcþie ori

de la data începerii activitãþii.
de cel mult 30 zile de la data încheierii mandatului
sau a încetãrii activitãþii.
¡
În termen de cel mult 30 zile de la data încetãrii suspendãrii.
¡
Persoanele care candideazã pentru funcþiile de Preºedinte al
României, deputat, senator, consilier judeþean, consilier local
sau primar sunt obligate sã îºi declare averea ºi interesele.
Declaraþiile de avere ºi de interese se depun la Biroul Electoral
Central sau, dupã caz, la biroul electoral de circumscripþie,
odatã cu declaraþia de acceptare a candidaturii, în douã
exemplare;
¡
Persoanele care nu au avut obligaþia sã depunã declaraþii pânã
¡
În termen
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la modificãrile intervenite prin legea 176/2010 trebuie sã
depunã declaraþiile pânã la data de 4 octombrie 2010.
¡
Persoanele care aveau obligaþia de a depune declaraþii ºi
înainte de modificãrile intervenite prin legea 176/2010 trebuie
sã depunã noi declaraþii de avere ºi interese pânã la 3
noiembrie 2010.
III. Rectificarea declaraþiilor de avere ºi de interese
¡
La iniþiativa persoanei responsabile cu implementarea
prevederilor referitoare la declaraþiile de avere ºi declaraþiile de
interese - Persoanele responsabile pot recomanda modificarea
declaraþiilor în termen de 10 zile de la primirea acestora.
Recomandarea privind rectificarea declaraþiilor se face în scris
ºi se transmite declarantului prin scrisoare recomandata sau se
înmâneazã acesteia pe bazã de semnãturã de primire.
Declarantul îºi poate rectifica declaraþia de avere ºi/sau
declaraþia de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la
transmiterea recomandãrii.
¡
La iniþiativa declarantului: în termen de 40 de zile de la
depunerea iniþialã a declaraþiei de avere ºi/sau a declaraþiei de
interese.
¡
Declaraþiile rectificate pot fi însoþite de documente justificative.
¡
Declaraþiile rectificate, împreunã cu eventualele documente
justificative depuse, se trimit de îndatã Agenþiei, în copie
certificatã, de cãtre persoana responsabilã.
IV. Atribuþiile persoanelor responsabile cu implementarea
prevederilor referitoare la declaraþiile de avere ºi declaraþiile de
interese
¡
primesc, înregistreazã declaraþiile de avere ºi declaraþiile de
interese ºi elibereazã la depunere o dovadã de primire;
¡
la cerere, pun la dispoziþia personalului formularele
declaraþiilor de avere ºi ale declaraþiilor de interese;
¡
oferã consultanþã pentru completarea corectã a rubricilor din
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Modelul pentru aceste registre se regaseºte în HG 175/2008.
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declaraþii ºi pentru depunerea în termen a acestora;
deficienþe în completarea declaraþiilor, în
termen de 10 zile de la primirea declaraþiei persoana
responsabilã va recomanda, în scris, pe bazã de semnãturã sau
scrisoare recomandatã, persoanei în cauzã rectificarea
declaraþiei de avere ºi/sau a declaraþiei de interese, în termen
de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandãrii;
¡
trimite Agenþiei copia certificatã a declaraþiei rectificatã ºi
eventualele înscrisuri, de îndatã ce a fost primitã.
¡
evidenþiazã declaraþiile de avere ºi declaraþiile de interese în
registre speciale cu caracter public, denumite Registrul
declaraþiilor de avere ºi Registrul declaraþiilor de interese, ale
cãror modele se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului1;
¡
trimit Agenþiei copii certificate ale declaraþiilor de avere ºi ale
declaraþiilor de interese, fãrã anonimizare, ºi câte o copie
certificatã a registrelor speciale (Registrul declaraþiilor de avere
ºi Registrul declaraþiilor de interese) în termen de cel mult 10
zile de la primirea declaraþiilor. Aceste documente vor fi
înaintate Agenþiei însoþite de o adresa de înaintare. Aceasta va
cuprinde ºi datele de identificare ale persoanei/persoanelor
responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la
declaraþiile de avere ºi declaraþiile de interese, în cadrul
respectivei entitãþi (numele ºi prenumele, numãrul de telefon,
adresa de e-mail, precum ºi actul administrativ de desemnare);
¡
întocmesc, dupã expirarea termenului de depunere, o listã cu
persoanele care nu au depus declaraþiile de avere ºi declaraþiile
de interese la timp ºi informeazã de îndatã aceste persoane,
solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile
lucrãtoare. Lista definitivã cu persoanele care nu au depus în
termen sau au depus cu întârziere declaraþiile de avere ºi/sau
declaraþiile de interese, însoþitã de punctele de vedere primite,
se transmite Agenþiei pânã la data de 1 august în fiecare an;
¡
asigurã afiºarea ºi menþinerea declaraþiilor de avere ºi ale
declaraþiilor de interese pe pagina de internet a instituþiei, dacã
aceasta existã, sau la avizierul propriu în termen de cel mult 30
de zile de la primire. La afiºare vor fi anonimizate urmãtoarele
informaþii: adresa imobilelor declarate (cu excepþia localitãþii
¡
dacã sesizeazã
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unde sunt situate), adresa instituþiei care administreazã
activele financiare, codul numeric personal, precum ºi
semnãtura. Declaraþiile de avere ºi declaraþiile de interese se
pãstreazã pe pagina de internet a instituþiei ºi a Agenþiei pe
toatã durata exercitãrii funcþiei sau mandatului ºi 3 ani dupã
încetarea acestora ºi se arhiveazã potrivit legii;
¡
acordã consultanþã referitor la conþinutul ºi aplicarea
prevederilor legale privind declararea ºi evaluarea averii, a
conflictelor de interese ºi a incompatibilitãþilor ºi întocmesc
note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au
obligaþia depunerii declaraþiilor de avere ºi a declaraþiilor de
interese;

7

?
DECLARAÞIA DE AVERE
În declaraþia de avere se indicã numele, prenumele, iniþiala tatãlui ºi
codul numeric personal al declarantului.
În rubrica privitoare la funcþia declarantului se va introduce funcþia
prevãzutã în ordinul, decizia sau actul administrativ de numire.
Pentru angajator se precizeazã denumirea integralã a instituþiei.
În declaraþia de avere se vor introduce drepturile ºi obligaþiile din þarã ºi
din strãinãtate ale declarantului ºi ale familiei sale. Prin familie se
înþelege soþul, soþia ºi copii aflaþi în întreþinerea acestora. “Copii aflaþi în
întreþinere”2 = copii în vârstã de pânã la 18 ani sau, dacã îºi continuã
studiile, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãºi 26 de ani, precum ºi
copii majori incapabili de muncã.
Declaraþiile de avere se completeazã cu datele aferente anului fiscal
anterior în cazul veniturilor (capitolul VII) ºi cu informaþiile la zi pentru
celelalte capitole din declaraþii.
1. Bunurile imobile
a.Terenuri
Adresa = se va include adresa completã a terenului, urmând ca
aceasta sã fie anonimizatã la publicare, pe site apãrând exclusiv
localitatea

2
Definiþia rezultã din interpretarea coroboratã a art. 127 al 2 din lege 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi
alte drepturi de asigurãri sociale ºi a art. 86 din Codul Familiei
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Categoria = se va include indicatorul corespunzãtor respectivului
teren: (1)agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apã; (5) alte
categorii de terenuri extravilane, dacã se aflã în circuitul civil
Atenþie: imobilele prin destinaþie (ex ponton) se declarã în acelaºi
loc cu imobilul principal!
Anul dobândirii = se are în vedere anul dobândirii din titlul de
proprietate.
Atenþie: ante-contractele instituie de regulã o obligaþie de a face ºi
NU sunt translative de proprietate.
Suprafaþa = se include suprafaþa prevãzutã în titlul de proprietate
Cota parte = se include cota parte aparþinând fiecãrei persoane
ale cãrei bunuri sunt vizate de declaraþie (declarant, soþ/soþie ºi
copii aflaþi în întreþinere). Informaþia se preia din titlul de
proprietate.
Mod de dobândire = conform titlului de proprietate (ex. vânzare –
cumpãrare, moºtenire, donaþie)
Titularul2 = La "titular", se menþioneazã, în cazul bunurilor proprii,
numele proprietarului (titularul, soþul/soþia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte ºi numele coproprietarilor.
Model

b. Cladiri
Adresa = se va include adresa completã a terenului, urmând ca
aceasta sã fie anonimizatã la publicare, pe site apãrând exclusiv
localitatea.
Categoria = se va include indicatorul corespunzãtor respectivei
clãdiri
(1) apartament; (2) casã de locuit; (3) casã de vacanþã; (4) spaþii
comerciale/de producþie.
Atenþie: Dacã, în cazul apartamentelor, în titlul de proprietate se
menþioneazã ºi dreptul de proprietate privind terenul de sub
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construcþie aferent respectivului apartament, acest drept se
declarã la secþiunea anterioarã referitoare la terenuri!
Anul dobândirii = se are în vedere anul dobândirii din titlul de
proprietate.
Atenþie: ante-contractele instituie de regulã o obligaþie de a face ºi
NU sunt translative de proprietate.
Suprafaþa = se include suprafaþa prevãzutã în titlul de proprietate
Cota parte = se include cota parte aparþinând fiecãrei persoane
ale cãrei bunuri sunt vizate de declaraþie ( declarant, soþ/soþie ºi
copii aflaþi în întreþinere). Informaþia se preia din titlul de
proprietate.
Mod de dobândire = conform titlului de proprietate (ex. vânzare –
cumpãrare, moºtenire, donaþie).
Titularul2 = La "titular", se menþioneazã, în cazul bunurilor proprii,
numele proprietarului (titularul, soþul/soþia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte ºi numele coproprietarilor.
2. Bunuri mobile
a. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maºini agricole, ºalupe,
iahturi ºi alte mijloace de transport care sunt supuse
înmatriculãrii, potrivit legii
Natura = conform cãrþii de identificare sau certificatului de
înmatriculare
Marca = conform cãrþii de identificare sau certificatului de
înmatriculare
Nr. de bucãþi = Bunurile care au toate caracteristicile identice se
declarã grupat. Dacã cel puþin o caracteristicã diferã, bunurile
vor fi declarate separat.
Anul de fabricaþie = conform cãrþii de identificare sau certificatului
de înmatriculare.
Modul de dobândire = conform titlului de proprietate (ex. vânzare
– cumpãrare, moºtenire, donaþie).
Atenþie: ante-contractele instituie de regulã o obligaþie de a face ºi
NU sunt translative de proprietate! Bunurile achiziþionate în
sistem se vor declara la capitolul V!
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b. Bunuri sub formã de metale preþioase, bijuterii, obiecte de artã
ºi de cult, colecþii de artã ºi numismaticã, obiecte care fac parte
din patrimoniul cultural naþional sau universal sau altele
asemenea, a cãror valoare însumatã depãºeºte 5.000 Euro
Atenþie: aceastã rubricã se completeazã doar dacã valoarea
însumatã a bunurilor de acest tip depãºeste 5000 de EURO!
Descrierea sumarã = se realizeazã de cãtre declarant ºi poate
include :
Pentru metale preþioase – tipul metalului
Pentru bijuterii – materialul din care sunt fabricate ºi tipul acestora
Pentru obiecte de cult - tipul, eventual materialul ºi alte detalii de
identificare
Pentru obiecte de artã – tipul, autorul, eventual colecþia
Pentru colecþii de artã – tipul ºi numele colecþiei, eventual autorii
operelor care compun colecþia
Pentru colecþii de timbre – tipul de timbre colecþionate
Obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naþional sau universal –
tipul, eventual materialul ºi alte detalii de identificare
Anul dobândirii = conform actului de proprietate
Valoarea estimatã = legea nu cere declarantului sã obþinã evaluãri
certificate, ci doar sã realizeze o estimare personalã a valorii
bunului.
3. Bunuri mobile, a cãror valoare depãºeºte 3.000 euro fiecare, ºi
bunuri imobile înstrãinate în ultimele 12 luni
Atenþie: Se vor declara bunurile înstrãinate în ultimele 12 luni
anterioare datei de depunere a declaraþiei! Doar pentru bunurile
mobile înstrãinate existã o limitã valoricã!
Natura bunului înstrãinat = conform actului de înstrãinare
Data înstrãinãrii = conform actului de înstrãinare
Persoana cãtre care s-a înstrãinat = conform actului de
înstrãinare
Forma înstrãinãrii = conform actului de înstrãinare
Valoarea = conform actului de înstrãinare
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4. Active financiare
a. Conturi ºi depozite bancare, fonduri de investiþii, forme
echivalente de economisire ºi investiþie, inclusiv cardurile de
credit, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte
5.000 Euro
Atenþie: Aceastã rubricã se completeazã doar dacã valoarea
însumatã a acestor active depãºeºte 5000 de euro. Dacã acest
prag valoric e depãºit, în declaraþie se vor include toate conturile,
depozitele ºi instrumentele de investiþie sau de economisire,
indiferent de valoarea individualã a acestora!
Instituþia care administreazã ºi adresa acesteia = conform
contractului
Tipul = Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente
(inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de
investiþii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte
sisteme cu acumulare
Valuta = ex. RON, Euro, USD, Franci Elveþieni
Deschis în anul = conform contractului
Sold/valoare la zi = conform extrasului bancar de la data
completãrii declaraþiei
b. Plasamente, investiþii directe ºi împrumuturi acordate, dacã
valoarea de piaþã însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000
Euro
Atenþie: aceastã rubricã se completeazã doar dacã valoarea
însumatã depãºeºte 5000 de euro.
Emitent titlu = se va preciza denumirea completã a entitãþii
Societatea în care persoana este acþionar sau asociat = se va
preciza denumirea completã a entitãþii
Beneficiar de împrumut = se va preciza numele, persoanei fizice
sau denumirea completã a persoanei care a contractat un
împrumut de la declarant.
Tipul = Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deþinute
(titluri de stat, certificate, obligaþiuni); (2) Acþiuni sau pãrþi sociale
în societãþi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume
personal.
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Numãr de titluri/cota de participare = aºa cum rezultã din actul
încheiat
Valoare totalã la zi = dacã este imposibil sã se precizeze valoarea
la zi, se va preciza ultima valoare cunoscutã de cãtre declarant ºi
data la care aceastã valoare era valabilã (ex. la data cumpãrãrii
acþiunilor).
c. Alte active producãtoare de venituri nete, care însumate
depãºesc echivalentul a 5.000 Euro pe an
Atenþie: aceastã rubricã se completeazã doar dacã valoarea
însumatã depãºeste 5000 de euro.
5. Datorii: Debite, ipoteci, garanþii emise în beneficiul unui terþ, bunuri
achiziþionate în sistem leasing ºi alte asemenea bunuri, dacã valoarea
însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000 Euro.
Atenþie: aceastã rubricã se completeazã doar dacã valoarea
însumatã depãºeºte 5000 de euro!
Creditor = conform contractului (se va preciza denumirea
completã a persoanei juridice sau numele ºi prenumele persoanei
fizice care a acordat împrumutul)
Contractat în anul = conform contractului
Scadent la = conform contractului
Valoare = conform contractului
6. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenþionate faþã
de valoarea de piaþã, din partea unor persoane, organizaþii, societãþi
comerciale, regii autonome, companii/societãþi naþionale sau
instituþii publice româneºti sau strãine, inclusiv burse, credite,
garanþii, decontãri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a
cãror valoare individualã depãºeºte 500 Euro*)
Atenþie: Se excepteazã de la declarare cadourile ºi trataþiile uzuale
primite din partea rudelor de gradul I ºi II! Se vor declara inclusiv
darurile de nuntã ºi darurile manuale, dacã valoarea depãºeºte
500 de Euro!
Cine a realizat venitul = Numele, prenumele ºi iniþiala tatãlui:
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declarantul, soþ/ soþie sau copii aflaþi în întreþinere
Sursa venitului: nume, adresã = Se va identifica entitatea de la
care a fost primit avantajul declarat
Serviciul prestat/obiectul generator de venit = Descrierea
sumarã a serviciului /obiectului care a generat avantajul declarat
Venitul anual încasat = raportarea se face la anul fiscal anterior
supus raportãrii. Se va include venitul net calculat prin raportare la
fiºele fiscale (FF1, FF2). Ca formula de calcul coloana 4 – coloana 5
+ coloana 2+ coloana 3
7. Venituri ale declarantului ºi ale membrilor sãi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare)
Atenþie: Se va preciza valoarea exactã a fiecarui venit, NU se va
face trimitere la fiºa fiscalã! Se vor declara ºi veniturile din
strãinãtate!
Cine a realizat venitul = Numele, prenumele ºi iniþiala tatãlui:
declarantul, soþ/soþie sau copii aflaþi în întreþinere
Sursa venitului: nume, adresã = Se va identifica entitatea de la
care a fost primit venitul declarat.
Serviciul prestat/obiectul generator de venit = Descrierea
sumarã a serviciului /obiectului/ocaziei care a generat venitul
declarat
Venitul anual încasat = raportarea se face la anul fiscal anterior
supus
raportãrii. Se va include venitul net calculat prin
raportare la fisele fiscale (FF1, FF2). Ca formulã de calcul: coloana
4 – coloana 5 + coloana 2+ coloana 3
a. Venituri din salarii - Se introduc informaþii cu privire la
veniturile obþinute din contracte de muncã (Codul Fiscal: Art.
55. - (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în
bani ºi/sau în naturã obþinute de o persoanã fizicã ce
desfãºoarã o activitate în baza unui contract individual de
muncã sau a unui statut special prevãzut de lege, indiferent de
perioada la care se referã, de denumirea veniturilor ori de
forma sub care ele se acordã, inclusiv indemnizaþiile pentru
incapacitate temporarã de muncã).
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De asemenea, din interpretarea art. 55 (2) din Codul Fiscal
rezulã cã tot la aceastã rubricã trebuie introduse informaþii
privind:
a. indemnizaþiile din activitãþi desfãºurate ca urmare a unei
funcþii de demnitate publicã, stabilite potrivit legii;
b. indemnizaþii din activitãþi desfãºurate ca urmare a unei
funcþii alese în cadrul persoanelor juridice fãrã scop
patrimonial;
c. drepturile de soldã lunarã, indemnizaþiile, primele, premiile,
sporurile ºi alte drepturi ale personalului militar, acordate
potrivit legii;
d. indemnizaþia lunarã brutã, precum ºi suma din profitul net,
cuvenite administratorilor la companii/societãþi naþionale,
societãþi comerciale la care statul sau o autoritate a
administraþiei publice locale este acþionar majoritar, precum ºi
la regiile autonome;
e. remuneraþia obþinutã de directori în baza unui contract de
mandat conform prevederilor legii societãþilor comerciale;
f. remuneraþia primitã de preºedintele asociaþiei de
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de
mandat, potrivit legii privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea asociaþiilor de proprietari;
g. sumele primite de membrii fondatori ai societãþilor
comerciale constituite prin subscripþie publicã;
h. sumele primite de reprezentanþii în adunarea generalã a
acþionarilor, în consiliul de administraþie, membrii directoratului
ºi ai consiliului de supraveghere, precum ºi în comisia de
cenzori;
i. sumele primite de reprezentanþii în organisme tripartite,
potrivit legii;
j. indemnizaþia lunarã a asociatului unic, la nivelul valorii
înscrise în declaraþia de asigurãri sociale;
k. sumele acordate de organizaþii nonprofit ºi de alte entitãþi
neplãtitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul
legal stabilit pentru indemnizaþia primitã pe perioada delegãrii
ºi detaºãrii în altã localitate, în þarã ºi în strãinãtate, în interesul
serviciului, pentru salariaþii din instituþiile publice;
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l. indemnizaþia administratorilor, precum ºi suma din profitul
net cuvenite administratorilor societãþilor comerciale potrivit
actului constitutiv sau stabilite de adunarea generalã a
acþionarilor;
m. sume reprezentând salarii sau diferenþe de salarii stabilite în
baza unor hotãrâri judecãtoreºti rãmase definitive ºi
irevocabile, precum ºi actualizarea acestora cu indicele de
inflaþie;
n. indemnizaþiile lunare plãtite conform legii de angajatori pe
perioada de neconcurenþã, stabilite conform contractului
individual de muncã;
o. orice alte sume sau avantaje de naturã salarialã ori
asimilate salariilor în vederea impunerii.
b. Venituri din activitãþi independente - Conform art. 46 din Codul
Fiscal:
(1) Veniturile din activitãþi independente cuprind veniturile
comerciale, veniturile din profesii libere ºi veniturile din drepturi
de proprietate intelectualã, realizate în mod individual ºi/sau întro formã de asociere, inclusiv din activitãþi adiacente.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de
comerþ ale contribuabililor , din prestãri de servicii, altele decât
cele prevãzute la alin.(3), precum ºi din practicarea unei meserii.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obþinute 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, desfãºurate în mod independent, în
condiþiile legii.
(4) Veniturile din valorificarea sub orice formã a drepturilor de
proprietate intelectualã provin din brevete de invenþie, desene ºi
modele, mostre, mãrci de fabricã ºi de comerþ, procedee tehnice,
know-how, din drepturi de autor ºi drepturi conexe dreptului de
autor ºi altele asemenea.
c. Venituri din cedarea folosinþei bunurilor = veniturile, în bani
ºi/sau în naturã, provenind din cedarea folosinþei bunurilor mobile
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ºi imobile, obþinute de cãtre proprietar, uzufructuar sau alt
deþinãtor legal, altele decât veniturile din activitãþi independente
(art 61 (1) din Codul Fiscal). Atenþie: Persoanele fizice care
realizeazã venituri din cedarea folosinþei bunurilor din derularea
unui numãr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârºitul
anului fiscal, începând cu anul fiscal urmãtor calificã aceste
venituri în categoria venituri din activitãþi independente ºi le supun
regulilor de stabilire a venitului net pentru aceastã categorie.
d. Venituri din investiþii = conform art 65 din Codul Fiscal:
a. dividende;
b. venituri impozabile din dobânzi;
c. câºtiguri din transferul titlurilor de valoare (adicã orice valori
mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiþii
sau alt instrument financiar, calificat astfel de cãtre Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum ºi pãrþile sociale);
d. venituri din operaþiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la
termen, pe bazã de contract, precum ºi orice alte operaþiuni
similare;
e. venituri din lichidarea unei persoane juridice.
e. Venituri din pensii = sume primite ca pensii de la fondurile
înfiinþate din contribuþiile sociale obligatorii fãcute cãtre un sistem
de asigurãri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative ºi
cele finanþate de la bugetul de stat (art 68 din Codul Fiscal).
f. Venituri din activitãþi agricole = conform art. 71 din Codul
Fiscal:
a. cultivarea ºi valorificarea florilor, legumelor ºi zarzavaturilor,
în sere ºi solarii special destinate acestor scopuri ºi/sau în
sistem irigat;
b. cultivarea ºi valorificarea arbuºtilor, plantelor decorative ºi
ciupercilor;
c. exploatarea pepinierelor viticole ºi pomicole ºi altele
asemenea;
d. valorificarea produselor agricole obþinute dupã recoltare, în
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stare naturalã, de pe terenurile agricole proprietate privatã sau
luate în arendã, cãtre unitãþi specializate pentru colectare,
unitãþi de procesare industrialã sau cãtre alte unitãþi, pentru
utilizare ca atare.
g. Venituri din premii ºi jocuri de noroc = conform art 75 din Codul
Fiscal:
a. veniturile din concursuri3
b. veniturile din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a
practicilor comerciale, potrivit legii
c. câºtigurile realizate ca urmare a participãrii la jocuri de
noroc, inclusiv cele de tip jack-pot
3

Nu intrã în aceastã categorie urmãtoarele venituri prevzute la art. 42 din Codul Fiscal:
Art. 42. - În înþelesul impozitului pe venit, urmãtoarele venituri nu sunt impozabile:
a) ajutoarele, indemnizaþiile ºi alte forme de sprijin cu destinaþie specialã, acordate din bugetul de stat,
bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale ºi din alte fonduri publice, precum
ºi cele de aceeaºi naturã primite de la alte persoane, cu excepþia indemnizaþiilor pentru incapacitate temporarã de
muncã. Nu sunt venituri impozabile indemnizaþiile pentru: risc maternal, maternitate, creºterea copilului ºi
îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;
b) sumele încasate din asigurãri de orice fel reprezentând despãgubiri, sume asigurate, precum ºi orice alte
drepturi, cu excepþia câºtigurilor primite de la societãþile de asigurãri ca urmare a contractului de asigurare încheiat
între pãrþi, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despãgubirile în bani sau în naturã
primite de cãtre o persoanã fizicã ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despãgubirile
reprezentând daunele morale;
b1) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauzã de utilitate publicã, conform legii;
c) sumele primite drept despãgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitãþilor naturale, precum ºi
pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
d)pensiile pentru invalizii de rãzboi, orfanii, vãduvele/vãduvii de rãzboi, sumele fixe pentru îngrijirea
pensionarilor care au fost încadraþi în gradul I de invaliditate, precum ºi pensiile, altele decât pensiile plãtite din
fonduri constituite prin contribuþii obligatorii la un sistem de asigurãri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii
facultative ºi cele finanþate de la bugetul de stat;
e) contravaloarea cupoanelor ce reprezintã bonuri de valoare care se acordã cu titlu gratuit persoanelor fizice
conform dispoziþiilor legale în vigoare;
f) sumele sau bunurile primite sub formã de sponsorizare sau mecenat;
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ºi mobile din
patrimoniul personal, altele decât câºtigurile din transferul titlurilor de valoare, precum ºi altele decât cele definite
la cap. VIII1;
h) drepturile în bani ºi în naturã primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenþii ºi elevii
unitãþilor de învãþãmânt din sectorul de apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã ºi persoanele
civile, precum ºi cele ale gradaþilor ºi soldaþilor concentraþi sau mobilizaþi;
i) bursele primite de persoanele care urmeazã orice formã de ºcolarizare sau perfecþionare în cadru
instituþionalizat;
j) sumele sau bunurile primite cu titlu de moºtenire ori donaþie. Pentru proprietãþile imobiliare, în cazul
moºtenirilor ºi donaþiilor se aplicã reglementãrile prevãzute la art. 771 alin. (2) ºi (3);
k) veniturile din agriculturã ºi silviculturã, cu excepþia celor prevãzute la art. 71;
l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice ºi ai posturilor consulare pentru activitãþile desfãºurate
în România în calitatea lor oficialã, în condiþii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului
internaþional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;
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h. Venituri din alte surse = conform art. 78 din Codul Fiscal:
În aceastã categorie se includ, însã nu sunt limitate,
urmãtoarele venituri:
a) prime de asigurãri suportate de o persoanã fizicã
independentã sau de orice altã entitate, în cadrul unei activitãþi
pentru o persoanã fizicã în legãturã cu care suportatorul nu are
o relaþie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din
prezentul titlu;
b) câºtiguri primite de la societãþile de asigurãri, ca urmare a
contractului de asigurare încheiat între pãrþi cu ocazia tragerilor
de amortizare;

m)veniturile nete în valutã primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ºi institutelor culturale
ale României amplasate în strãinãtate, în conformitate cu legislaþia în vigoare;
n) veniturile primite de oficialii organismelor ºi organizaþiilor internaþionale din activitãþile desfãºurate în
România în calitatea lor oficialã, cu condiþia ca poziþia acestora, de oficial, sã fie confirmatã de Ministerul Afacerilor
Externe;
o) veniturile primite de cetãþeni strãini pentru activitatea de consultanþã desfãºuratã în România, în
conformitate cu acordurile de finanþare nerambursabilã încheiate de România cu alte state, cu organisme
internaþionale ºi organizaþii neguvernamentale;
p) veniturile primite de cetãþeni strãini pentru activitãþi desfãºurate în România, în calitate de corespondenþi
de presã, cu condiþia reciprocitãþii acordate cetãþenilor români pentru venituri din astfel de activitãþi ºi cu condiþia
ca poziþia acestor persoane sã fie confirmatã de Ministerul Afacerilor Externe;
q) sumele reprezentând diferenþa de dobândã subvenþionatã pentru creditele primite în conformitate cu
legislaþia în vigoare;
r) subvenþiile primite pentru achiziþionarea de bunuri, dacã subvenþiile sunt acordate în conformitate cu
legislaþia în vigoare;
s) veniturile reprezentând avantaje în bani ºi/sau în naturã primite de persoanele cu handicap, veteranii de
rãzboi, invalizii ºi vãduvele de rãzboi, accidentaþii de rãzboi în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din
motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în strãinãtate ori constituite
în prizonieri, urmaºii eroilor-martiri, rãniþilor, luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, precum ºi
persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
pânã la 6 martie 1945;
t) premiile obþinute de sportivii medaliaþi la campionatele mondiale, europene ºi la jocurile olimpice. Nu sunt
venituri impozabile premiile, primele ºi indemnizaþiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor ºi
altor specialiºti, prevãzuþi în legislaþia în materie, în vederea realizãrii obiectivelor de înaltã performanþã: clasarea
pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale ºi jocurile olimpice, precum ºi
calificarea ºi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale ºi europene, prima grupã valoricã, precum
ºi la jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele ºi indemnizaþiile sportive
acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor ºi altor specialiºti, prevãzuþi de legislaþia în materie, în vederea
pregãtirii ºi participãrii la competiþiile internaþionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;
u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si
studenti în cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti în cadrul competitiilor
desfasurate în România;
v) prima de stat acordatã pentru economisirea ºi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în
conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituþiile de credit ºi
adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 227/2007;
x) alte venituri care nu sunt impozabile, aºa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.
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c) venituri, sub forma diferenþelor de preþ pentru anumite
bunuri, servicii ºi alte drepturi, primite de persoanele fizice
pensionari, foºti salariaþi, potrivit clauzelor contractului de
muncã sau în baza unor legi speciale;
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii
din activitatea de arbitraj comercial;
e) venituri primite de persoanele fizice din urmãtoarele
activitãþi:
i. venituri din drepturi de proprietate intelectualã;
ii. venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaþie;
iii. venituri din activitãþi desfãºurate în baza contractelor de
agent, comision sau mandat comercial;
iv.venituri din activitãþi desfãºurate în baza contractelor /
convenþiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
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?
DECLARAÞIA DE INTERESE
În declaraþia de interese se indicã numele, prenumele, ºi codul numeric
personal al declarantului.
În rubrica privitoare la funcþia declarantului se va introduce funcþia
prevãzutã în ordinul, decizia sau actul administrativ de numire.
Pentru angajator se precizeazã denumirea integralã a instituþiei.
Atenþie: La secþiunile 1,2,3 ºi 4 ale declaraþiei de interese se vor include
exclusiv date privitoare la declarant! La secþiunea 5 se vor include
informaþiile privind declarantul, soþul sau soþia acestuia, precum ºi
rudele sale de gradul I (adicã pãrinþii ºi copiii)!
1. Asociat sau acþionar la societãþi comerciale; companii/
societãþi naþionale, instituþii de credit, grupuri de interes
economic, precum ºi membru în asociaþii, fundaþii sau alte
organizaþii neguvernamentale:
Unitatea denumire ºi adresã = se include denumirea completã a
entitãþii ºi adresa exactã a acesteia.
Calitatea deþinutã = se va preciza calitatea deþinutã de cãtre
declarant.
Numãrul de pãrþi sociale sau de acþiuni
Valoarea totalã a pãrþilor sociale ºi/sau a acþiunilor = Se va
preciza valoarea la zi. Dacã este imposibil sã se precizeze valoarea
la zi, se va preciza ultima valoare cunoscutã de cãtre declarant ºi
data la care aceastã valoare era valabilã (ex. la data cumpãrãrii
acþiunilor).
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2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare
ºi control ale societãþilor comerciale, regiilor autonome,
companiilor/societãþi naþionale, instituþiilor de credit
grupurilor de interes economic, asociaþiilor sau fundaþiilor sau
altor organizaþii neguvernamentale:
Unitatea denumire ºi adresã = se include denumirea completã a
entitãþii ºi adresa exactã a acesteia.
Calitatea deþinutã = se va preciza calitatea deþinutã de cãtre
declarant.
Valoarea beneficiilor = se va preciza valoarea aferentã anului
fiscal anterior.
3. Calitatea de membru în cadrul asociaþiilor profesionale
ºi/sau sindicale
Se va preciza denumirea completã a entitãþii al cãrei membru este
declarantul.
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare
ºi control, retribuite sau neretribuite, deþinute în cadrul
partidelor politice, funcþia deþinutã ºi denumirea partidului
politic.
5. Contracte, inclusiv cele de asistenþã juridicã, consultanþã ºi
civile, obþinute sau aflate în derulare în timpul exercitãrii
funcþiilor, mandatelor sau demnitãþilor publice finanþate de la
bugetul de stat, local ºi din fonduri externe ori încheiate cu
societãþi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acþionar majoritar/minoritar.
Beneficiarul de contract = pentru persoane fizice se precizeazã
numele ºi prenumele, iar în cazul persoanelor juridice denumirea
completã a acesteia. Se va preciza adresa completã a persoanei
fizice sau juridice.
Instituþia contractantã = se va include instituþia publicã sau
societatea comercialã partenerã în contract.
Atenþie: trebuie declarate toate contractele încheiate cu instituþii
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publice sau societãþi comerciale, nu doar cu cele la care
declarantul ocupa o funcþie publicã!
Potrivit art. 2 din Legea nr.31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, societãþile comerciale sunt persoanele
juridice constituite în una dintre urmãtoarele forme: a) societate în
nume colectiv; b) societate în comanditã simplã; c) societate pe
acþiuni; d) societate în comanditã pe acþiuni ºi e) societate cu
rãspundere limitatã.
Procedura prin care a fost încredinþat contractul = se va preciza
care dintre procedurile existente în legislaþie a fost folositã pentru
atribuirea contractului.
Tipul contractului = se preia din contract
Semnificaþia coloanelor din tabel este urmãtoarea:
A - Data încheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totalã a contractului
Se vor include informaþii privind contractele încheiate în mod
direct de cãtre declarant, soþul sau soþia acestuia, de cãtre
rudele de gradul I ale declarantului. De asemenea, se vor declara
contractele încheiate cu persoane juridice la care persoanele de
mai sus au participaþii: societãþi comerciale, persoane fizice
autorizate, asociaþii familiale, cabinete individuale, cabinete
asociate, societãþi civile profesionale sau societãþi civile
profesionale cu rãspundere limitatã care desfãºoarã profesia de
avocat, organizaþii neguvernamentale, fundaþii, asociaþii.
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