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D E C L A R A Ţ IE
C U PR IV IR E LA V E N IT U R I ŞI PR O PR IE T A T E
Subsem natul/Subsem nata, V acarciuc V ădim , _______________
(num ele, prenum ele, num ărul de identificare)

deţinînd funcţia de deputat în cadrul Parlam entului R epublicii M oldova
din data de 11/04/2013 ales/num it prin H otărîrea P arlam entului KM. Nr. 128
(tipul şi num ărul actului)

declar pe proprie răspundere că îm preună cu soţia/soţul

(n u m e le , n re n n m e le n u m ă ru l de. id e n tific a re ^

copiii m inori
(num ele, prenum ele, anul naşterii, num ărul de identificare)

şi persoanele aflate la întreţinerea m e a ------------ -------------------------------------(num ele, prenum ele, anul naşterii, num ărul de identificare)

am urm ătoarele venituri realizate începînd cu
01.01.2013________________
pînă la
31.12.2013______________ .
şi urm ătoarele proprietăţi deţinute la m om entul declarării:

şi

I. V EN ITU R I
N otă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului

Serviciul prestat/
obiectul generator de venit

Venitul încasat

salariu

98884,03

salariu

29865,00

1. Venitul obţinut la locul de m uncă de bază
1.1. Titular
Vacarciuc Vădim

Parlam entul RM

1.2.Soţ/soţie
1.3. Copii
...

1.4. Persoane aflate la întreţinere
...

2. Venitul obţinut din activitatea didactică
1.1. Titular
...

1.2. Soţ/soţie
...

1.3. Copii
...
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3. Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi de creaţie
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
4. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
5. V enitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţile com erciale
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
6. Venitul obţinut din donaţii şi m oşteniri
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
7. Venitul obţinut din înstrăinarea sau deţinerea valorilor m obiliare şi a cotei-părţi în capitalul
social al societăţilor com erciale______________________________________________________________
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
8. Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor m obile sau im obile
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
2

1.3. Copii
...
1.4. Persoane aflate la întreţinere
9. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indem nizaţii, prem ii etc.)
1.1. Titular
Vacarciuc Vădim

Parlam entul RM

indem nizaţii

36192,00

Vacarciuc Vădim

CNAS

pensie

26400,00

1.2. Soţ/soţie
...
1.3. Copii
...
1.4. Persoane aflate la întreţinere
. T.

II. B U N U R I IM O BILE
1. T erenuri
N otă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Anul
Nr. cadastral/ Categoria*
Suprafaţa Cota-parte Valoarea M odul de
localitatea
dobîndirii
cadastrală dobîndire
agricol

05.08.2003

0,9461 ha

22461,00 lei

moştenire

Titularul
VacarciucVadim

* Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii
de terenuri care se află în circuitul civil.
2. Clădiri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Adresa

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobîndirii

15.09.1999

44,2 m2

05.08.2003

43,7 m2

Cota-parte

V aloarea
cadastrală

Actul care
certifică
provenienţa
proprietăţii

Titularul

250.000,00 lei Adeverinţă de VacarciucVadim
înregistrare
în drept de
proprietar
90.000,00 lei
moştenire
VacarciucVadim

3

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

III. B U N U R I M O B IL E
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
Tipul,
modelul

Nr. de
Valoarea (în
Locul
Anul
Anul de M odul de
fabricaţie dobîndire dobîndirii lei) conform înregistrării înregistrare
docum entului
care certifică
provenienţa
proprietăţii

Titularul

IV . A C TIV E F IN A N C IA R E
1.
investire

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

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din
străinătate.
Denum irea instituţiei care
adm inistrează şi adresa acesteia

Tipul*

Sum a, valuta

Deschis în anul

Dobînda/
Dividendul

Titularul

Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menţionînd
tipul acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.
*

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

Tipul*

N um ărul de titluri/
cota de participare

Dobînda
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* Categoriile indicate sînt: (I) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);
(2) acţiuni sau p ă rţi sociale în societăţi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de
împrumut; (6) alte fo rm e de investiţii directe.

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

V. C O T A -P A R T E ÎN C A PITA LU L SO C IA L AL SO C IE T Ă Ţ IL O R
CO M ER C IA LE

Denumirea
întreprinderii

Sediul, adresa
juridică

Tipul de
activitate

V aloarea de
cum părare

Cota de
participare

Titularul

VI. D A T O R 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.
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 incom plet al datelor m enţionate.

D ata com pletării

^

Sem nătura
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DECLARAŢIE DE INTERESE PERSONALE
Subsemnatul/Subsemnata,

Vacarciuc Vădim

deţinînd

funcţia de deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova
din data de 11/04/2013 ales/numit prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova
(tipul şi numărul actului)

Nr. 128

declar pe proprie răspundere:
1. Activităţile profesionale retribuite
Unitatea
Calitatea
(denumire şi adresă)
deţinută
1.1.Parlamentul RM
deputat

Valoarea beneficiilor
98884,03

Domeniul de
activitate
politic

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.Federaţia de haltere RM
vicepreşedinte
ONG

3. Calitatea de asociat sau acţionar al unui agen economic, al unei instituţii de credit,
organizaţii de asigurare sau instituţii financiare
Nr. de
Unitatea
Domeniul de
Calitatea
Valoarea
(denumire şi adresă)
deţinută
cote-părţi
totală
activitate
sau de
a cotelorpărţi sau
acţiuni
a acţiunilor
3.1.

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

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

Domeniul de
activitate

4.1.
//

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

Semnătura

