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DECLARAŢIE DE AVERE

S u bsem natuU Su bsenm ata , P A S C A L  D O IN iŢ A  G A B R IE L A , având funcţia de expert asisten t  
a M im ste r u n V a n  sporturi lor, D irecţia G enerala Jurid ică  i i  R esu rse  U m ane, Serviciu l R esurse U m ane 
CNP[, , d om iciliu l | Bucureşti

cu n oscân d  p reved erile  ar). 292 din C odul penal privind fa lsu l în declaraţii, d eclar  pe p roprie  răspundere  
că îm p reu n ă  cu fam ilia ’ i deţin  urm ătoarele:
* 1) Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaii in întreţinerea acestora.

]. B unuri im obile

1. T eren u ri
N O T Ă :

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire

Titularul1*

* Categoriile indicate sunt: (!)  agricol; (2) farestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii dc terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul cîvil.

*2) La "Titular" se m enţionează în ea^.ul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele copruprietari Lor,

2. Clădiri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate în aite ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa
Cota-
parte

Modul de 
dobândire Titularul11

Bucur eşti. 1 1996 48,22 mp 100% schimb Pascal Doiniţa 
Gabriela

Jud. Ilfov 2 1991 S4,9 mp 50%
Hotărâre 

j udecaloreasca

Pascal Gabriel 
Mavrodtn 

Carmen Elena
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă dc locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercia le/de 

producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

¡ar în cazul bunurilor în cop ropri etate, cota-parte ţ i  numele copr» pri clari In r,

II. Bunuri mobile
1. Auto vehicule/au ta turisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr, de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

1



2. Bunuri sub foruiâ dc metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuh, colecţii de artă şi 
numismatici, ubiecte care fac parte Jiu patrimuniui culturii! titiţiimal sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 dc curo

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile ailate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul deefararii,

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

IU , Bunuri mobile, a ciror valoare depăşeşte 3,MO de curo fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 lunî

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Fortna
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare I,

1» Conturi ţi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, ducă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5-000 deeuro

N O T Ă :
Se vor dccIara inclusiv cele aflate In bftnci sau instituţii financiare din s tr a in ă ta lc .__________
Instituţia care adm inistrent  

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis In anul Sol ti/va loare la zi

*Categorii&[ ¡ridicate suni: ( i ) cont curent sau echivalenţi1 (inclusiv cârd): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) funduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau uita sisteme cu 
acumulare (se var declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea dc piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5,000 de euro 

N O T A :
Sc vor deci ani inclusiv investiţiile şi participările în străinătaie.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

—

Tipul* Număr de titluri/ 
cota de participare

Valoarea toUlă la zi

* Categoriile indicate siait: (1) hârtii de valoare deffoute (titluri dc staţi certificate, obligaţiuni); (2) 
ac (hun sau părţi soc ia ie in societăţi comerciale; (3) împrumut uri acordate in nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curu pe
an:

N O T A :
Sc vor declara inclusiv cele «fíale în străinătate.
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V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emîse în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionale în sistem leasing ţi alic 

asemenea bunuri, daca valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.0CW de eurn
NOTA:

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţa, dîn 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţiunak sau 
institut» publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât

Cine a  realizat venilui Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1,1, Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3, Copii

*Sv exceprepză dc la declarare cadourilc şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul l  şi ai / i-kti

Vil. Venituri ale declarantului ţi ale membrilor săi de familie, r e a l is te  în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit arh 4E din Legea nr. 571/2ÎHJ3 privind Codul fiscal, cu modificările ţi completările ulterioare)
NOTĂ: '

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nomele, adresa

Serviciul prcslHt/Obieclu! 
generator de venit

Venitul anual 
înca-Sut

I. Venituri clin sa lurii

1.1. Titular

Pascal Doinita Gabriela Ministerul Transporturilor Funcţie publică N 0 3 j

1.2. Sol/soţie
Pascal Gabriel Farmavet SA i'unctia de baza ! 5ö00

].3, Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1, Titular

2.2. Soţ/soţic
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3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3-!- Tituiar

3-2- Soţ/soţie

Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

J, Venituri din pensii
5, i . Titular

5*2, Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6 .î . Titular 1

6.2. Sotfsoţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7,1. Tituiar

7,2. Soţ/soţ ic.

7 3 . Copii

8, Venituri din alte surse

8 .1. Titular

8,2. Sol/soţie

H-3, Copii

Cantaragiu Ru.xandríi Mí hâda Pensie alimentară 2220
Prezenta declaraţie constitui« aci public răspund potrivii legii penale pentru inexactitatea sau

cară  c ferul incom plet ai dat d o r  m enţionate.

Dara completării 
12.06.20M


