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DEC LA R A ŢIE
CU PR IV IR E LA V EN ITU R I ŞI PR O PR IETA TE
Subsem natul/Subsem nata, CIO B A N U G henadie,

deţinînd

funcţia de m em bru al Com isiei C ultură în cadrul
Parlam entului Republicii
M oldova din data de 12.01.2011, ales/num it prin H otărârea Parlam entului nr. 3,
declar pe proprie răspundere că îm preună cu soţia
am urm ătoarele venituri realizate începînd cu 01.01.2013 şi pînă
la 31.12.2013, şi urm ătoarele proprietăţi deţinute la m om entul declarării:

I. V EN ITU R I
Notă: Se vo r d eclara in clu siv veniturile provenite din străinătate.
C ine a realizat ven itu l

Sursa ven itu lu i

Serviciu l p restat/
obiectul gen erator de ven it

V enitul în casat

1. V enitul ob ţin u t la locul de m uncă de bază
1.1. T itular
Ciobanu Ghenadie

Comisia Cultură,
Parlamentul RM

salariu

145 066,56 lei

Academia dc Muzică,
Teatru şi Arte Plastice

salariu

52 885,25 Ici

Academia de Muzică,
Teatru şi Arte Plastice

salariu

164 835,33 lei

1.2. Soţ/soţie
2. V enitul ob ţin u t din activitatea didactică
1.1. T itular
Ciobanu Ghenadie
1.2. Soţ/soţie

3. V enitul ob ţin u t din activitatea ştiinţifică şi de creaţie
1.1. T itular
Ciobanu Ghenadie

A sD A C

royalty

3 927,42 lei

UCiMM

onorariu

3 000 lei

UCM M

onorariu

3 000 lei

1.2. Soţ/soţie

...

4. V enitul ob ţin u t din dep u n eri la in stitu ţiile finan ciare, inclusiv la cele de p este hotare
1.1. T itular
Ciobanu Ghenadie

839 lei

1.2. Soţ/soţie
BC MoldovaAgroindbank

dobîndă

7 343 lei
176 Euro
1

BC Moldindconbank

dobîndă

63 USD

,,,

5. V enitul ob ţin u t din activitatea de rep rezentant al statului în societăţile com erciale
1.1. Titular
...

1.2. Soţ/soţie
...

6. V enitul obţin ut din don aţii şi m oşteniri
1.1. T itular
1.2. Soţ/soţie
...

1.3. Copii
...

1.4. Persoane aflate la întreţinere
...

7. V enitul obţin ut din în străin area sau deţinerea va lo rilo r m ob iliare şi a cotei-părţi în capitalul
social al societăţilor com erciale
1.1. T itular
1.2. Soţ/soţie
...

1.3. Copii
...

1.4. Persoane aflate la întreţinere
8. V enitul ob ţin u t din în străin area b u n u rilor m obile sau im obile
1.1. T itular
...

1.2. Soţ/soţie
. ..

1.4. Persoane aflate la întreţinere
9. V enitul ob ţin u t din alte surse legale (pensii, burse, in d em n izaţii, p rem ii etc.)
1.1. T itular
Ciobanu Ghenadie

M inisterul C ulturii

onorariu

6 500 lei

Comisia Cultură,
Parlamentul RM

indem nizaţii

12 085 lei

U C M M (C oncurs)

prem iu

2 700 lei

U C M M (C oncurs)

prem iu

1 250 lei

1.2. Soţ/soţie
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IL BUNURI IM O BILE
1. Terenuri
N otă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
C ategoria*
A nul
Sup rafaţa
Nr.
d ob îndirii
cadastral/
localitatea
1999
Terenul
aferent al
casei de locuit

596 u f

C ota-parte

V aloarea
cad astrală
525.435 lei

1,0

M odul de
dobîndire

T itularul

Titlul de
Cîh.Ciobanu
autentificare a
dreptului
deţinătorului de
teren

Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5') alte categorii
de terenuri care se află în circuitul civil.
*

2. C lădiri
Notă: Se vor d eclara inclusiv celc aflate în străinătate.
A dresa

C ategoria*

Casa de locuit
cu teren
aferent

A nul
Sup rafaţa
dob în d irii

2002

384 m2

C ota-parte

1.0

V aloarea
cad astrală

1,994.789 lei

A ctul care
certifică
provenienţa
proprietăţii
Proces verbal
de recepţie
finală a
construcţiei din
2002

T itu laru l

G h.C iobanu

Categoriile indicate sînt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu
com ercial/de producţie; (5) garaj; (6) altă avere imobilă.
III. BU N U R I M O BILE
*

A utoturism e, cam ioane, rem orci, vehicule m otorizate, m aşini agricole, m ijloace
de transport naval, aerian şi alte m ijloace de transport care sînt supuse înm atriculării
potrivit legii
T ipul,
m odelul

A nul de
fabricaţie

M od u l de
A nul
d ob în d ire dobîndirii

V aloarea (în
lei) conform
docum entu lui
care certifică
provenien ţa
proprietăţii

Locul
Nr. de
înregistrării înregistrare

T itularul
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IV. A C TIV E FIN A N C IA R E
1.
investire

Conturi bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi

N otă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din
străinătate.
D enu m irea in stitu ţiei care
adm in istrează şi ad resa acesteia
Moldindconbank, Armenească 18
Mobiasbanca, bd. Şt. cel Mare 81A

T ipul*
Card
(salariu)
Card
(salariu)

Sum a,
valuta
0

D eschis în
anul

D ob în d a/
D ividendul

2013

20 000 lei

2014

-

BC Moldova-Agroindbank,
Cosmonauţilor 9

depozit

1 000 lei

2010

6%

Victoriabank SA, str. 31 August 1989,
141

depozit

100 USD

2012

3%

Victoriabank SA, str. 31 August 1989,
141

depozit

100 Euro

2012

3%

Victoriabank SA, str. 31 August 1989,
141

depozit

100 USD

2012

2,75%

Victoriabank SA, str. 31 August 1989,
141

depozit

100 Euro

2012

2,75%

Moldindconbank, Armenească 18

Card
(salariu)

15 000 lei

2013

-

BC Moldova-Agroindbank,
Cosmonauţilor 9

depozit

124 006 lei

2012

6%

BC Moldova-Agroindbank,
Cosmonauţilor 9

depozit

4800 Euro

2012

3,6%

T itu laru l
Ciobanu
Ghenadie
Ciobanu
Ghenadie
Ciobanu
Ghenadie
Ciobanu
Ghenadie
Ciobanu
Ghenadie

Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, m enţionînd
tipul acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fo n d u ri de investiţii sau
echivalente, inclusiv fo n d u ri private de p en sii sau alte sistem e cu acumulare.
*

2.
Plasam ente, obligaţiuni, cecuri, cam bii, certificate de îm prum ut, investiţi
directe în m onedă naţională sau în valută străină
E m itent titlu / societatea în care persoana
este acţion ar, fo n d a to r sau asociat/
b en eficiar de îm p ru m u t

T ipul*

N u m ăru l de titlu ri/
cota de p articip are

D obînda
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*

Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni):

(2) acţiuni sau p ă rţi sociale în societăţi com erciale; (3) cecuri; (4) cam bii; (5) certificate de
împrumut; (6) alte fo rm e de investiţii directe.

3. Alte docum ente care incorporează drepturi patrim oniale
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. C O T A -PA R T E ÎN C A PITA LU L SO C IA L A L SO C IETĂ ŢILO R
C O M ER C IA LE

D enum irea
în treprinderii

S ed iu l, adresa
ju rid ică

T ip u l de
activitate

V aloarea de
cu m p ărare

C ota de
participare

T itularul

V I. DA TOR II
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unor terţi,
îm prum uturi şi credite
N otă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.
C reditor C on tractat în anul

Scad en t Ia

R ata d obînzii Sum a iniţială V aluta

D ebitor

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea
sau caracterul incom plet al datelor m enţionate.

Data com pletării 21 m artie 2014

Sem nătura
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DECLARAŢIE DE INTERESE PERSONALE
Subsemnatul/Subsemnata, Ciobanu Ghenadie deţinînd
funcţia de membru al Comisiei Cultură în cadrul Parlamentului Republicii Moldova
din data de 12.01.2011, ales/numit prin Hotărârea Parlamentului nr. 3
declar pe proprie răspundere:

1, Activităţile profesionale retribuite
Unitatea
Calitatea
(denumire şi adresă)
deţinută
1.1.Comisia Cultură al
membru
Parlamentului RM, bd. Şt. Cel
Mare 105
1.2 Uniunea Compozitorilor şi
membru
Muzicologilor, str. 31 August 153
Profesor
1.3 Academia de Muzică, Teatru
şi Arte Plastice, str, Mateevici 87
universitar
1.4 ASDAC, str. Zelinschi 24
membru
1.5 Ministerul Culturii, Comisia
de achiziţionare, p. Marii Adunări
Naţionale, 1

Valoarea beneficiilor
145,066.56 lei

5700 lei (onorariu şi
premiu de creaţie)
52,885.25 lei
3,927.42 lei (royalty)
6500 lei (onorariu de
creaţie)

Domeniul de
activitate
public

creaţie
învăţământ
drepturi de autor
creaţie

2. Calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie
sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau partide politice
Unitatea
Calitatea
Valoarea beneficiilor
Domeniul de
(denumire şi adresă)
deţinută
activitate
2.1. PLDM
0
Curtea de etică
Politic
şi arbitraj
2.2. Uniunea Compozitorilor şi
Preşedinte de
0
Uniune de creaţie,
Muzicologilor, str. 31 August 153 onoare, membru
creaţie
al Consiliului de
conducere
2.3 Asociaţia Moldovenească de
Preşedinte
0
Asociaţie
Muzică Contemporană, str. 31
obştească, creaţie
August 153
3. Calitatea de asociat sau acţionar al unui agen t economic, al unei instituţii de credit,
organizaţii de asigurare sau in stitu ţii financiare
Unitatea
Calitatea
Nr. de
Valoarea
Domeniul de
(denumire şi adresă)
deţinută
totală
cote-părţi
activitate
sau de
a cote Io racţiuni
părţi sau
a acţiunilor
3.1.

4. Relaţiile cu organizaţiile internaţionale
Unitatea
Calitatea
(denumire şi adresă)
deţinută
4.1.

Valoarea beneficiilor

Domeniul de
activitate

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării 21 martie 2014

Semnătura^

