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DECLARAŢIE DE AVERE

S u b sem n atu l/S u b sem n ata, G hiorghiu L. A n ca-Ioana , având funcţia de con silier la A .N . A p ele R om ânecoontare echină PO IM 2014-2020, A xa 5 O S5.1, Axa 4 O S4.1, C N P
, d om iciliul
sector 1, B ucureşti
cunoscând p revederile art. 292 din C od ul penal privind falsul în d eclaraţii, d eclar pe proprie răspund ere
că îm p reu n ă cu fa m ilia 1* deţin urm ătoarele:

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

I. B unuri im obile
1. T erenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A d resa sau zona

C ategoria*

A n ul
d obân dirii

Sup rafaţa

C otaparte

M odul de
d ob ân d ire

T itu la ru l1*

* 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 m enţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. C lădiri

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

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com erciale/de
producţie.
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*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. B unuri m obile
1.
A u toveh icu le/au totu rism e, tractoare, m aşini agricole, şalu p e, iahturi şi alte m ijloace de tran
care su n t su p u se în m atricu lării, potrivit legii

2.
B unuri sub form ă de m etale p reţioase, b iju terii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de ar
n u m ism atică, ob iecte care fac parte din p atrim oniul cultural naţional sau u n iversal, a căror valoare
în su m ată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

III.
B unuri m obile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri im obile în străin ate
ultim ele 12 luni
N atura bun ulu i
în străin at

D ata
în străin ării

Persoana către care s-a
în străin at

Form a
în străin ării

V aloarea
—
/

IV. A ctive fin an ciare
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1.
C on turi şi d ep ozite bancare, fon d u ri de investiţii, form e ech ivalen te de econ om isire şi inves
inclusiv cârd u rile de credit, dacă valoarea în su m ată a tu tu ror acestora d ep ăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

*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.
P lasam en te, investiţii directe şi îm p ru m u tu ri acordate, dacă valoarea de piaţă în su m ată a tut
acestora d ep ăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

3. A lte active produ cătoare de ven itu ri nete, care în su m ate depăşesc ech ivalentul a 5.000 de euro pe
an:
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NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. D atorii
D ebite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unui terţ, bunuri ach iziţion ate în sistem leasin g şi alte
asem enea bun uri, dacă valoarea în su m ată a tu tu ror acestora d epăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

VI.
C ad ouri, servicii sau avantaje prim ite gratu it sau su b ven ţion ate faţă de valoarea de piaţă,
partea unor persoane, organ izaţii, societăţi com erciale, regii au ton om e, com p an ii/societăţi n aţion ale sau
institu ţii publice rom âneşti sau străin e, inclusiv burse, credite, garanţii, d econtări de ch eltuieli, altele decât
cele ale an gajatoru lu i, a căror valoare in d ividu ală depăşeşte 500 de euro*

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

VII.
V enituri ale declaran tu lu i şi ale m em b rilor săi de fam ilie, realizate în ultim ul an fiscal înche
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind C odul fiscal, cu m od ificările şi com p letările ulterioare)

4

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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P rezenta declaraţie con stitu ie act public şi răspund potrivit iegii penale pentru inexactitatea sau
caracteru l in com plet al d atelor m enţionate.
Data com p letării

16.12.2020
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