
 
 
 

DECLARAŢIE DE AVERE 
 

Nr. 25 / 09.06.2015 
 
    Subsemnatul TANASIEVICI GEORGE DANIEL, având fu ncţia de INSPECTOR ŞEF ADJ. 
SSM la Inspectoratul Teritorial de Munc ă Ia şi,      domiciliul în 
IA ŞI,      cunoscând prevederile art. 292 din Codul pe nal 
privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere c ă împreun ă cu 
familia*1) de ţin urm ătoarele: 
 
     
    I. Bunuri imobile 
    1. Terenuri 
 
    NOT Ă: 
    Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
 

Adresa sau 
zona 

Categoria*) 
Anul 

dobândirii 
Suprafa ţa 

Cota-  
parte  

Modul 
de 

dobândire  
Titularul*2) 

Sat 
ARONEANU 

Com. 
ARONEANU 

Jud. IA ŞI 

(3) 2011 1250 mp 1/2 Cump ărare  

Tanasievici 
George Daniel 

Tanasievici 
Isabela 
Carmen 

Sat LUNCA 
CETĂŢUII 

Com. CIUREA 
Jud. IA ŞI 

(3) 2013 708 mp 1/2 Cump ărare  

Tanasievici 
George Daniel 

Tanasievici 
Isabela 
Carmen 

 
    *) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; 
(4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac ă se afl ă în 
circuitul civil. 
 
    2. Cl ădiri 
    NOT Ă: 
    Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
 

Adresa sau 
zona 

Categoria*) 
Anul 

dobândirii 
Suprafa ţa 

Cota-  
parte  

Modul 
de 

dobândire  
Titularul*2) 

IA ŞI (1) 1998 59,2 mp 1/2 Cump ărare  

Tanasievici 
George Daniel 

Tanasievici 
Isabela 
Carmen 

 
    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2 ) cas ă de locuit; (3) cas ă de 
vacan ţă; (4) spa ţii comerciale/de produc ţie. 
    *1) Prin familie se în ţelege so ţul/so ţia şi copiii afla ţi în între ţinerea 
acestora. 
    *2) La "Titular" se men ţioneaz ă, în cazul bunurilor proprii, numele 
proprietarului (titularul, so ţul/so ţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 
coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 



 
 II. Bunuri mobile 

 
   1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi 
alte mijloace de transport care sunt supuse înmatri cul ării, potrivit legii 
 

Natura Marca Nr. buc ăţi 
Anul de 

fabrica ţie 
Modul de 

dobândire 
 

Autoturism 
 

Renault Clio 1 2007 cump ărare 

 
    2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de 
cult, colec ţii de art ă si numismatic ă, obiecte care fac parte din patrimoniul 
cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare însumat ă dep ăşeşte 5.000 Euro 
 
    NOT Ă: 
    Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indifere nt dac ă ele se 
afl ă sau nu pe teritoriul României la momentul declar ării. 
 

Descriere sumar ă Anul dobândirii Valoarea estimat ă 
 

NU ESTE CAZUL 
 

- - 

 
 
    III. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi 
bunuri imobile înstr ăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstr ăinat 

Data 
înstr ăin ării 

Persoana c ătre 
care s-a 

înstr ăinat 

Forma 
înstr ăin ării 

Valoarea 

 
NU ESTE CAZUL 

 
- - - - 

 
 
 IV. Active financiare 
     
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de 
economisire şi investite, inclusiv carduri de credit, dac ă valoarea însumat ă a 
tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 
 
    NOT Ă: 
    Se vor declara inclusiv cele aflate în banci sa u institu ţii financiare din 
str ăin ătate. 
 
 
Institu ţia care administre ază 

şi adresa acesteia 
Tipul*) Valuta 

Deschis în 
anul 

Sold/valoare 
la zi 

NU ESTE CAZUL - - - - 

 
    *) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent s au echivalente (inclusiv 
card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fond uri de investi ţii sau 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau  alte sisteme cu acumulare 
(se vor declara cele aferente anului fiscal anterio r). 
 



    
 2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea 

de pia ţă însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 Euro 
 
    NOT Ă: 
    Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particip ările în str ăin ătate. 
 
Emitent titlu/societatea în care 

persoana este ac ţionar sau 
asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul*) 
Număr de 

titluri/Cota 
de participare 

Valoarea 
total ă la zi 

 
NU ESTE CAZUL 

 
- - - 

 
    *) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de val oare de ţinute (titluri de 
stat, certificate, obliga ţiuni); (2) Ac ţiuni sau p ăr ţi sociale în societ ăţi 
comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume person al. 
 
    3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc 
echivalentul a 5.000 de euro pe an: 
    .......NU ESTE CAZUL........................... .......... 
    ............................................... .......... 
    NOT Ă: 
    Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăin ătate. 
 

 V. Datorii 
     
 Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri 
achizi ţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă 
a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro. 
 
    NOT Ă: 
    Se vor declara inclusiv pasivele financiare acu mulate în str ăin ătate. 
 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 
 

NU ESTE CAZUL 
 

- - - 

 
 
    VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite grat uit sau subven ţionate fa ţă de 
valoarea de pia ţă din partea unor persoane, organiza ţii, societ ăţi comerciale, 
regii autonome, companii/societ ăţi na ţionale sau institu ţii publice române şti 
sau str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decont ări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă dep ăşeşte 500 de euro* 
┌───────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────┐ 
│Cine a realizat │Sursa venitului:    │Serviciul prestat/Obiectul │Venitul anual │ 
│    venitul    │ numele, adresa     │    generator de venit    │  încasat    │ 
├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.1. Titular   │   NU ESTE CAZUL    │                          │             │ 
├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.2. Sot/so ţie │   NU ESTE CAZUL    │                          │             │ 
├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.3. Copii     │   NU ESTE CAZUL    │                          │             │ 
├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
└───────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────┘ 



 
    *) Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi trata ţiile uzuale primite din 
partea rudelor de gradul I şi al II-lea. 
 
    
  VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate 
în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  privind 
Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare) 
 
    NOT Ă: 
    Se vor declara inclusiv veniturile provenite di n str ăin ătate. 
 

Cine a realizat 
venitul  

Sursa venitului: 
numele, adresa  

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de venit  

Venitul 
anual 

încasat  
1. Venituri din salarii     
                                                    

1.1. Titular    

Inspectoratul 
Teritorial de Munc ă 
Ia şi, str. Moara de 
Foc, nr. 31 

Funcţie public ă 
Inspector şef adj. SSM 
Venit din salariu 

45.522  

    

1.2. So ţ/so ţie 

Agenţia Jude ţeană de 
Presta ţii şi Inspec ţie 
Social ă Ia şi, str. 
Str ăpungerii Silvestru 

Funcţie public ă 
Inspector social 
Venit din salariu 

28.920  

    
1.3. Copii      NU ESTE CAZUL  -  
    
2. Venituri din activit ăţi independente   
                                      
2.1. Titular    NU ESTE CAZUL  -  
    
2.2. So ţ/so ţie NU ESTE CAZUL  -  
    
3. Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor   
 
3.1. Titular    NU ESTE CAZUL  -  
    
3.2. So ţ/so ţie NU ESTE CAZUL  -  
    
4. Venituri din investi ţii   
                                                   
4.1. Titular    NU ESTE CAZUL  -  
    
4.2. So ţ/so ţie NU ESTE CAZUL  -  
    
5. Venituri din pensii      
                                                    
5.1. Titular    NU ESTE CAZUL  -  
    
5.2. So ţ/so ţie NU ESTE CAZUL  -  
    
6. Venituri activit ăţi agricole  
                                               
6.1. Titular    NU ESTE CAZUL  -  
    



6.2. So ţ/so ţie NU ESTE CAZUL  -  
    
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc   
                                
7.1. Titular    NU ESTE CAZUL  -  
    
7.2. So ţ/so ţie NU ESTE CAZUL  -  
    
7.3. Copii      NU ESTE CAZUL  -  
    
8. Venituri din alte surse  
  

8.1. Titular    
 

UNIVERSITATEA 
„Al.I.Cuza” din IA ŞI 
B-dul. Carol, nr. 11 

Înv ăţământ, 
activit ăţi didactice, 
Profesor asociat. 
Venit net realizat 

618  

 

CENTRUL DE PREGĂTIRE 
ŞI PERFEC ŢIONARE 
PROFESIONALĂ AL 
INSPECŢIEI MUNCII, 
Avizat de ANC, 
Boto şani, 
str. Calea Na ţional ă, 
nr. 83 

Drepturi de 
proprietate 
intelectual ă. 
Venit net realizat 

1008  

 

CENTRUL DE PREGĂTIRE 
ŞI PERFEC ŢIONARE 
PROFESIONALĂ AL 
INSPECŢIEI MUNCII, 
Avizat de ANC, 
Boto şani, 
str. Calea Na ţional ă, 
nr. 83 

Înv ăţământ, 
activit ăţi didactice 
Lector. 
Venit net realizat 

378  

    
8.2. So ţ/so ţie 
 

NU ESTE CAZUL  -  

    
8.3. Copii      
 

NU ESTE CAZUL  -  

    
 
    Prezenta declara ţie constituie act public şi r ăspund potrivit legii penale 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al da telor men ţionate. 
 
    Data complet ării:                 Semn ătura: 

   ... 08.06.2015 ...                    .......... ... 

 



 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

Nr. 25 / 09.06.2015 
 
 
 
  Subsemnatul TANASIEVICI GEORGE DANIEL, având func ţia de Inspector Şef adj. SSM 
la Inspectoratul Teritorial de Munc ă Ia şi,       domiciliat în 
Ia şi,       cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 
 
 
1. Asociat sau ac ţionar la societ ăţi comerciale, companii/societ ăţi na ţionale,  
institu ţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în 
asocia ţii, funda ţii sau alte organiza ţii neguvernamentale:      

Unitatea 
-denumirea şi adresa- 

Calitatea 
deţinut ă 

Nr. de p ăr ţi   
sociale sau de             

acţiuni 

Valoarea total ă 
a p ăr ţilor 

sociale şi/sau a 
acţiunilor 

1.1. FONDUL PROPRIET ĂŢII 
PRIVATE –II- „MOLDOVA” 

Certificat de 
acţionar 

din anul 1996 
1.000 100 lei 

- 
 

- - - 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, ad ministrare şi control ale   
societ ăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale compani ilor/societ ăţilor 
nationale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic , 
ale asocia ţiilor sau funda ţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:  

Unitatea 
-denumirea şi adresa- 

Calitatea 
deţinut ă 

Valoarea 
 beneficiilor 

2.1. ...                    
 

  

Nu este cazul 
 

  

- 
 

- - 

3. Calitatea de membru în cadrul asocia ţiilor profesionale şi/sau sindicale    
 
3.1. ...   
 
Nu este cazul 
 

- 
 
4. Calitatea de membru în organele de conducere, ad ministrare şi control,    
retribuite sau neretribuite, de ţinute în cadrul partidelor politice, func ţia 
deţinut ă şi denumirea partidului politic: 
                            
4.1. ...    
 
Nu este cazul 
 

- 
 



5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă juridic ă, consultan ţă juridic ă, 
consultan ţă şi civile, ob ţinute ori aflate în derulare în timpul exer cit ării 
func ţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societ ăţi comerciale cu 
capital de stat sau unde statul este ac ţionar majoritar/minoritar:                               
5.1 Beneficiarul 

de  contract: 
numele,prenumele/

denumirea şi 
adresa 

Institu ţia 
contrac - 

tant ă: 
denumirea 
şi adresa 

Procedura 
prin care a 
fost încre-  

din ţat 
contractul 

Tipul 
contrac-  

tului 

Data 
înche– 
ierii 

contrac 
tului 

Durata 
contrac-  

tului 

Valoa rea 
total ă a 
contrac-  

tului 

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

Nu este 
cazul 

- - - - - 

Soţ/so ţie 
............. 

Nu este 
cazul 

- - - - - 

Rude de gradul 
I*1) ale 
titularului ....  

Nu este 
cazul 

- - - - - 

Societ ăţi 
comerciale/ 
Persoan ă fizic ă 
autorizat ă/ 
Asocia ţii 
familiale/ 
Cabinete 
individuale, 
cabinete sociate, 
societ ăţi civile 
profesionale sau 
societ ăţi civile 
profesionale cu 
r ăspundere 
limitat ă care 
desf ăşoar ă 
profesia de 
avocat/ 
Organiza ţii 
neguvernamentale/
Fundaţii/ 
Asocia ţii*2)   

Nu este 
cazul 
 

- - - - - 

 
    *1) Prin rude de gradul I se în ţelege p ărin ţi pe linie ascendent ă şi copii 
pe linie descendent ă. 
    *2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract 
unde, prin calitatea de ţinut ă, titularul, so ţul/so ţia şi rudele de gradul I 
obţin contracte, a şa cum sunt definite la pct. 5.  
 Nu se declar ă contractele societ ăţilor comerciale pe ac ţiuni la care 
declarantul împreun ă cu so ţul/so ţia şi rudele de gradul I de ţin mai putin de 5% 
din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a 
acţiunilor. 
 
    Prezenta declara ţie constituie act public şi r ăspund potrivit legii penale 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al da telor men ţionate. 
 
 
      Data complet ării                                     Semn ătura 
     ... 08.06.2015 ...                                   ...........   




