Anexa 1

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul(a) DOBRIN OCTAVIAN COSMIN, având funcția de Director Departament, la ASE, CNP, domiciliul ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere ca împreuna cu
familia1) detin următoarele:
I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte Tări
Adresa sau zona

COM.CIOROGÂRLA
COM.TOPLICENI

COM. JURILOVSCA

Categoria*

Anul
dobândirii

SuprafaTa

1

2006

2ha

1
3

2005
2011

Cota
parte

1,700mp

Modul de dobândire
Cumpărare

Titularul2

Moştenire

2000 mp

Cumparare

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacAse aflAîn
circuitul civil

2. Clădiri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte Tări
Adresa sau zona

BUCUREŞTI

RÂMNICU SĂRAT

*

Categoria*

Anul
dobândirii
2004

SuprafaTa

3

2011

450mp-teren

1

Cota
parte
100%

77,01

Modul de dobândire

Cumpărare

Titularul2

Cumparare+
Construire locuinTă

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casAde locuit; (3) casAde vacanTă; (4) spaTii comerciale / de producTie

Prin familie se înTelege soTul/soTia şi copiii aflaTi în întreTinerea acestora.
La "Titular" se menTionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soTul/soTia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1)
2)

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
DACIA 1310

Nr. bucăTi
1

Anul de fabricaTie
1996

Modul de dobândire
Cumpărare

AUTOTURISM

TOYOTA RAV4

1

2007

Cumpărare

AUTOTURISM

TOYOTA Land cruiser

1

2006

Cumpărare

2. Bunuri sub formAde metale preTioase, bijuterii, obiecte de artAşi de cult, colecTii de artAşi numismatică, obiecte care fac
parte din patrimoniul cultural naTional sau universal, a căror valoare însumatAdepăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor menTiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacAele se aflAsau nu pe teritoriul României la momentul declarării
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE
12 LUNI
Natura bunului înstrăinat

Persoana către care s-a
înstrăinat

Data înstrăinării

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiTii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit,
dacAvaloarea însumatAa tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituTii financiare din străinătate
InstituTia care administreazAşi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold / valoare la zi

* Categoriile

indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiTii
sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal

anterior).

2. Plasamente, investiTii directe şi împrumuturi acordate, dacAvaloarea de piaTAînsumatAa tuturor acestora depăşeşte 5.000
Euro
Nota: se vor declara inclusiv investiTiile şi participările în străinătate
Emitent titlu / societatea în care persoana este acTionar sau asociat
/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri /
cota de participare

Valoare totalAla zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deTinute (titluri de stat, certificate, obligaTiuni); (2) AcTiuni sau părTi sociale în
societăTi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
V. DATORII
Debite, ipoteci, garanTii emise în beneficiul unui terT, bunuri achiziTionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri,
dacAvaloarea însumatAa tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenTionate faTAde valoarea de piaTă, din partea unor persoane,
organizaTii, societăTi comerciale, regii autonome, companii/societăTi naTionale sau instituTii publice româneşti sau străine,
inclusiv burse, credite, garanTii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare
individualAdepăşeşte 500 Euro*
CINE A REALIZAT VENITUL

1.1. Titular

SURSA VENITULUI: NUMELE,
ADRESA

2

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL ÎNCASAT

….

1.2. SoT/soTie
….

1.3. Copii
….

* Se

excepteazAde la declarare cadourile şi trataTiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

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)

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

1. Venituri din salarii

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR DE
VENIT

SURSA VENITULUI: NUME,
ADRESĂ

ASE,STR.PIATA ROMANA Nr.6

1.1. Titular

Activitate didactica 1-la functia
de baza,
Plata cu ora (zi +ID),
Master,
Postuniversitare,
Doctorat

….
1.3. Copii
….
2. Venituri din activităTi independente
1.1. Titular
….
Uiv din Galati
Aracis
CA-SC Romfilateli
Univ Targoviste

Doctorat si concursuri didactice
Evaluari de program
Membru CA
Doctorat si concursuri didactice

1.2. SoT/soTie

1.2. SoT/soTie
….
3. Venituri din cedarea folosinTei bunurilor
1.1. Titular
….
1.2. SoT/soTie
….
4. Venituri din investiTii
1.1. Titular
….
1.2. SoT/soTie
….
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
….
1.2. SoT/soTie
….
6. Venituri din activităTi agricole
1

3

VENIT ANUAL ÎNCASAT
92775,38

4177,09
15928,54
12628,42
3612,62

2505
4570
24000
5750

1.1. Titular
….
1.2. SoT/soTie
….
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1. Titular
….
1.2. SoT/soTie
….
1.3. Copii
….
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
….
1.2. SoT/soTie
….
1.3. Copii
….

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

Data completării:
11.04.2018

Semnatura:

4

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul(a) DOBRIN OCTAVIAN COSMIN, având functia de Director Departament la ASE, CNP, domiciliul,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic,
precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
1.1….

Unitatea
Denumire si Adresa

CALITATEA
DETINUTA

Nr. de parti sociale
sau de actiuni

Valoarea totala a partilor
sociale si/sau a actiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome,
companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale
Unitatea
Denumire si Adresa

2.1…SC ROMFILATELIA SA, Bucuresti str
Fabrica de chibrituri nr 28, sect 5

CALITATEA
DETINUTA

Valoarea beneficiilor

Membru Consiliu de
Administratie

24000

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1….

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu
societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/ denumirea şi adresa

Institutia
contractanta
denumirea si
adresa

Procedura prin
care a fost
încredintat
contractul

Tipul
contractului

Data încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea totala
a contractului

Titular ...........

Soţ/soţie .........
Rude de gradul I1) ale 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)
1
) Prin rude de gradul I se întelege parinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2
) 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
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării:
Semnătura:
11.04.2018

