D ECLA RA ŢIE
CU PR IV IR E LA V EN ITU RI ŞI PR O PR IE T A T E
Subsemnatul, Vlah Irin a,

deţinînd funcţia de m em bru al B iroului perm anen t în

cadrul P arlam entului R epublicii M oldova din data de

11 ian u arie 2011, numit prin H otărîrea

P arlam entului R epublicii M oldova nr. 1 din 11 ianuarie 20 IU declar pe proprie răspundere că
împreună cu soţul nu a m , copiii minori nu am şi persoanele aflate la întreţinerea mea
am următoarele venituri realizate începînd cu 1 ian uarie 2013 şi pînă ia
31 decem brie 20121 şi următoarele proprietăţi deţinute la momentul declarării :
I. V EN ITU RI
Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat
Sursa venitului
Serviciul p restat/
venitul
obiectul gen erato r de venit
1. Venitul obţinut la locul ele imuncă de bază
1.1. Titular
P arlam entului RM ,
Vlah Irina
A deverinţa nr. 547a din 23
bd. Ştefan cel M are, 105
ianuarie 2014
1.2. Soţ/soţie

...

Venitul încasat

158.673,02 lei
__

— __ n

1.3. Copii

___—

1.4. Persoane aliate la întreţinere—
_——
2. V enitul obţinut din activitatea didactică
1.1. Titular
U niversitatea de S tat din
Vlah Irina
Comirat, or. C om rat
l.Z. oOţ/SOţlC
n
1.3. Copii

Inform aţia nr. 77 din 31
ianuarie 2014
.....
_________ —----- -

17.657,54 lei
--- ----- —-3*1*”

___ ____ —------- -

r
3. Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi de creaţie
1.1. Titular
------------------------------------------------------------------ ----------------------------__ ,\
1.2. Soţ/soţie

__^ ------—
1

1.3. Copii

1
_
-

--------------

-

-

-..... - ......

4. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
i.i. i ituiai
.............
_^
——-""""—1î

• • •

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

■
—
__ ,__ -— "

——■
—' "

”
1

2

II. BUNURI IM O B ILE
1. T erenuri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Nr. cadastral/
localitatea

C ategoria*

A nul
S u p rafaţa
dlobîndirii

C ota-parte

V aloarea
cad astrală

Iodul de
d obîndire

T itu laru l

•••
* Categoriile indicate sîn t: (1) agricol; (2) forestier; (2) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de
terenuri care se află în circuitul civil.
2. C lădiri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Anul
A dresa
Categoria*
S u p rafaţa Cota - p arte
dlobîndirii

V aloarea
cadastrală

Actul care T itu laru l
certifică
provenienţa
proprietăţii

* Categoriile indicate sînt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercial/de producţie;
(5) garaj; (6) altă avere imobilă.

III. BUNURI M O B ILE
A utoturism e, cam ioane, rem orci, vehicule m otorizate, m aşini agricole, mijloace de tra n sp o rt
naval, aerian şi alte mijloace de tra n sp o rt care sînt supuse în m atricu lării potrivit legii
Tipul, modelul

BMV X3

A nul de
fabricaţie

2008

M odul de
Anul
V aloarea (în
Locul
Nr. de
T itu laru l
dobîndire dobîndirii lei) conform în reg istrării înregistrare
docum entului
care certifică
provenienţa
pro p rietăţii
C om odat
2012
15.000 USD
M un.
Vlah
C om rat
Irina

IV. A CTIV E FINA N CIA RE
1. C onturi bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Denum irea instituţiei care
adm inistrează şi adresa acesteia

Tipul*

Suma,
valuta

Deschis D obînda/
în anul Dividendul

T itularul

* Categoriile indicate sînt: (l) 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 pensii
sau alte sisteme cu acumulare.
<T) f i f ^
'L

3

\

\

2.
Plasamente, obligaţiuni, cecuri, cam bii, certificate de îm prum ut, investiţii directe în m on
naţională sau în valută străină
Em itent titlu/ societatea în care persoana
este acţionar, fondator sau asociat/
beneficiar de îm prum ut

Tipul*

Num ărul de titluri/
cota de participare

Dobînda

* Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de împrumut;
(6) alte form e de investiţii directe.
3. Alte docum ente care incorporează drepturi patrim oniale

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. C OTA-PARTE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SO C IETĂ ŢILO R COM ERCIALE
Denumirea
Sediul, adresa
Tipul de Valoarea de Cota de
Titularul
întreprinderii
juridică
activitate cum părare participare

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unor terţi, îm prum uturi
şi credite

Notă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor Contractat în anul
Scadent la
Rata dobînzii Sum a iniţială Valuta

D ebitor

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

/S

f

.C ( r/ /

S em n ătu ra_____________________________________
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D ECLARAŢIE DE INTERESE PERSONALE
Subsemnatul, Vlah Irina, deţinînd funcţia de membru al Biroului permaneint în cadrul
Parlamentului Republicii Moldova din data de 11 ianuarie 2011, numit p rin H otărîrea
Parlam entului Rep u blicii Moldova nr. 1 din 11 ianuarie 2011,
declar pe proprie răspundere:
1. Activităţile profesionale retribuite
Unitatea
Calitatea deţinută
(denumire şi adresă)
1.1. Parlam entul R epublicii
M oldova, bd Ştefan cel M are, 105

M em bru al
Biroului
perm anent
lector

Valoarea beneficiilor

Domeniul de
activitate

158.673,02 lei

A dm inistraţia
publică

1.2. U niversitatea de Stat din
17.657,54 lei
Activitate
C om rat, or. C om rat
didactică
2. C alitatea de fondator sau de m em bru în organele de conducere, adm inistrare î, r evizie sau
control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau p artid e politice
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
Domeniul de
(denumire şi adresă)
activitate
2.1. P artidul C om uniştilor din
0,00 lei
M em bru al
politic
Republica Moldova
Com itetului
C entral al
PCRM , M em bru
al Com itetului
Executiv Politic,
Prim ul secretar
al Com itetului
Raional PCRM
C om rat
2.2.
3. C alitatea de asociat sau acţionar al unui agent economic, al unei instituţii de credit, organizaţii
de asigurare sau instituţii financiare
Unitatea
Nr. de
Calitatea deţinută
Valoarea
Domeniul de
(denumire şi adresă)
cote-părţi
totală
activitate
sau de
a coteloracţiuni
părţi sau
a acţiunilor
3.L
-------" "
4. Relaţiile cu organizaţiile interna ionale
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
Domeniul de
(denumire şi adresă)
activitate
, , , — — ..—
4.U
-------------------------------------- --------------------

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data com pletării /v3. O p?.

Y

S em nătura

:A>u,t-JL

