Anexa 1
DECLARA IEăDEăAVERE
Subsemnata DIACONESCU MIRELA, având funcţia de prodecan al Facultăţii de Relaţii Economice
Internationale la Academia de Studii Economice – Bucureşti, CNP ..., domiciliul în Bucureşti, cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu
familia1) deţin următoarele:
I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

Nu e cazul
Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil
*

2. Cl diri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări
Adresa sau zona

Categoria*

Bucureşti, sector 3

1

Bucureşti, sector 4

1

Anul
Suprafa a
dobândirii
1993
58,06
2013

90,27

Cota
parte
100%

Modul de
dobândire
cumpărare

Diaconescu Mirela

100%

cumpărare

Diaconescu Mirela

Titularul2

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale / de
producţie
1)
Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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
Autoturism

Marca
Daewoo Matiz

Nr. de buc i
1

Anulădeăfabrica ie
2003

Modul de dobândire
cumpărare

2.ă Bunuriă subă form ă deă metaleă pre ioase,ă bijuterii,ă obiecteă deă art ă şiă deă cult,ă colec iiă deă art ă şiă
numismatic ,ă obiecteă careă facă parteă dină patrimoniulă culturală na ională sauă universal,ă aă c roră valoareă
însumat ădep şeşteă5.000ăEuro
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării
Descriereăsumar
Nu e cazul

Anul dobândirii

Valoareăestimat

III.ă BUNURIă MOBILE,ă Aă C RORă VALOAREă DEP ŞEŞTEă 3000ă EURă FIECARE,ă ŞIă BUNURIă
IMOBILEăÎNSTR INATEăÎNăULTIMELEă12ăLUNI
Natura bunuluiăînstr inat

Data
înstr in rii

Persoanaăc treăcareăs-a
înstr inat

Forma
înstr in rii

Valoarea

Nu e cazul

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.ă Conturiă şiă depoziteă bancare,ă fonduriă deă investi ii,ă formeă echivalenteă deă economisireă şiă investire,ă
inclusiv cardurile de credit, dac ăvaloareaăînsumat ăaătuturorăacestoraădep şeşteă5.000ăEuro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate
Institu iaăcareăadministreaz ăşiăadresaă
acesteia
BCR
BCR
Erste Bond Flexible RON
Certinvest Prudent (fost Credit Fond si
apoi Capital Plus)
Banca Transilvania
Banca Transilvania
Banca Transilvania
Banca Transilvania
Banca Transilvania
Pireus Bank
Pireus Bank
Banca Românească
Banca Românească
Banca Românească
Banca Românească
Banca Românească
Alpha Bank

Tipul*

Valuta

1
1
3
3

lei
lei
lei
lei

Deschis în
anul
2000
2001
2010
1994, 1995

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
euro
lei

2009
2011
2011
2012
2012
2008
2014
2011
2011
2016
2016
2012
2016

2

Sold / valoare la zi
34331
446
31878
647
5071
5527
7000
7000
7000
13005
10046
7000
10997
10000
8070
4974
5000

Credit Europe Bank
2
lei
2016
5570
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.ă Plasamente,ă investi iiă directeă şiă împrumuturiă acordate,ă dac ă valoareaă deă pia ă însumat ă aă tuturoră
acestoraădep şeşteă5.000ăEuro
Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate
Emitent titlu / societatea în care persoana este
ac ionarăsauăasociată/ăbeneficiarădeăîmprumut

Tipul*

Num rădeă
titluri / cota de
participare

Valoareătotal la zi

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.ăAlteăactiveăproduc toareădeăvenituriănete,ăcareăînsumateădep şescăechivalentulăaă5.000ăEuroăpeăan:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
V. DATORII
Debite, ipoteci,ă garan iiă emiseă înă beneficiulă unuiă ter ,ă bunuriă achizi ionateă înă sistemă leasingă şiă alteă
asemeneaăbunuri,ădac ăvaloareaăînsumat ăaătuturorăacestoraădep şeşteă5.000ăEuro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI.ă Cadouri,ă serviciiă sauă avantajeă primiteă gratuită sauă subven ionateă fa ă deă valoareaă deă pia ,ă dină
parteaă unoră persoane,ă organiza ii,ă societ iă comerciale,ă regiiă autonome,ă companii/societ iă na ionaleă
sauă institu iiă publiceă româneştiă sauă str ine,ă inclusivă burse,ă credite,ă garan ii,ă decont riă deă cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, aăc rorăvaloareăindividual ădep şeşteă500 Euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat /
obiectul generator de
venit

Sursa venitului:
numele, adresa

1.1. Titular
….
1.2.ăSo /so ie
….
3

Venit anual încasat

1.3. Copii
….
*
Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al IIlea.
VII.ă Venituriă aleă declarantuluiă şiă aleă membriloră s iă deă familie,ă realizateă înă ultimulă ană fiscală încheiată
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codulăfiscal,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate
Cine a realizat
venitul
1. Venituri din salarii
1.1.Titular

Diaconescu Mirela
1.2.So /so ie

Serviciul prestat /
obiectul generator de
venit

Sursa venitului: nume,
adres

ASE- Bucureşti,
Piaţa Romană nr.6, sector 1

Activităţi didactice
(normă și plata cu ora);
îndemnizaţie de
conducere ; membru în
comisii de doctorat;
cercetare şi participare în
proiect cu finanţare
POSDRU
Universitatea Babeş-Bolyai, Membru în comisie de
Cluj-Napoca
doctorat

….
1.3. Copii
….
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
….
2.2.ăSo /so ie
….
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
….
3.2.ăSo /so ie
….
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
SIF Muntenia
Diaconescu Mirela
4.2.ăSo /so ie
….
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
….
5.2.ăSo /so ie

dividende

4

Venit anual încasat

55621 lei

453 lei

59,24 lei

….
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
….
6.2.ăSo /so ie
….
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
….
7.2.ăSo /so ie
….
7.3. Copii
….
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
….
8.2.ăSo /so ie
….
8.3. Copii
….
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării:
18.04.2016

Semnătura:
…………………………..

5

Anexa 2

DECLARA IEăDEăINTERESEă

Subsemnata DIACONESCU MIRELA, având funcţia de prodecan al Facultăţii de Relaţii Economice
Internaţionale la Academia de Studii Economice din Bucureşti, CNP ..., domiciliat în Bucureşti, cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1.ăAsociatăsauăac ionarălaăsociet iăcomerciale,ăcompanii/societ iăna ionale,ăinstitu iiădeăcredit,ăgrupuriă
de interes economic, precumăşiămembruăînăasocia ii,ăfunda iiăsauăalteăorganiza iiăneguvernamentale:
Nr.ădeăp r iă
Valoareaătotal ăaă
Unitatea
Calitatea
sociale sau de
p r ilorăsocialeăşi/sauă
- denumireăşiăadres ăde inut
ac iuni
aăac iunilor
1.1….

2. Calitatea de membruăînăorganeleădeăconducere,ăadministrareăşiăcontrolăaleăsociet ilorăcomerciale,ă
aleă regiiloră autonome,ă companiilor/societ iloră na ionale,ă aleă institu iiloră deă credit,ă aleă grupuriloră deă
interesăeconomic,ăaleăasocia iilorăsauăfunda iilorăsauăaleăaltorăorganiza iiăneguvernamentale
-

Unitatea
denumireăşiăadres ă-

Calitatea
de inut

Valoarea beneficiilor

2.1…

3.ăCalitateaădeămembruăînăcadrulăasocia iilorăprofesionaleăşi/sauăsindicale
3.1 Membru în Sindicatul Academica

4. Calitatea de membruăînăorganeleădeăconducere,ăadministrareăşiăcontrol,ăretribuiteăsauăneretribuite,ă
de inuteăînăcadrulăpartidelorăpolitice,ăfunc iaăde inut ăşiădenumireaăpartiduluiăpolitic
4.1….

5.ăContracte,ăinclusivăceleădeăasisten ăăjuridic ,ăconsultan ăjuridic , consultan ăşiăcivile,ăob inuteăoriă
aflateăînăderulareăînătimpulăexercit riiăfunc iilor,ămandatelorăsauădemnit ilorăpubliceăfinan ateădeălaă
bugetulădeăstat,ălocalăşiădinăfonduriăexterneăoriăîncheiateăcuăsociet iăcomercialeăcuăcapitalădeăstatăsauă
unde statulăesteăac ionarămajoritar/minoritar:
Procedura
Institutia
Data
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract:
prin care a
Tipul
Durata
contractantă:
încheierii
totala a
numele, prenumele/
fost
contract
contract
denumirea si
contractul
contractul
denumirea şi adresa
încredintat
ului
ului
adresa
ui
ui
contractul
Titular ...........
Soţ/soţie .........
Rude de gradul I1) ale
6

titularului ………..
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată/
Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
raspundere limitată care
desfaşoară profesia de
avocat/ Organizaţii
neguvernamentale/
Fundaţii/Asociaţii2)
) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută,
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I
deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

1

2

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării:
18.04.2016

Semnătura:
…………….
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