
DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, RUSU MARIANA 
de Director avánd functia 

la 1CDM Cristian Sibiu 

CNP 
, domiciliul Str. loc. Sibiu, jud. Sibiu 

cunoscând prevederile art. 292 din C'odul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie ráspundere c� împreun� cu familia" detin urmätoarele: 

*1) Prin familie se în�elege sotul/sotia _i copii aflati in intretinerea acestora 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte täri. 

Anul dobândiriiSuprafata Cota-

|100 000 

mp 

Adresa sau zona Categoria Modul de 
Titalaru parte dobândire 

Târgu Mure_ 1 2011 100% Mostenire 
RUSU 
DUMITRU 

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap�: (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac� se afl� în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor propri, numele proprietarului (titularul. sotul so�ia 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Cládiri 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t�ri. 

CategoriaaondintiSupraata Cota Modul de 

ebancire Adresa sau zona TitularuP) 
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*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas� de locuit; (3) cas� de vacan��; (4) spa�ii comerciale/de productie. 
*2) La "Titular" se men�ioncazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia. copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

I1. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi _i alte mijloace de transport care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de buca�i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

Cumparare 
RUSU DUMITRU 100% 

Autoturism Skoda 2001 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colecrii de art� s_i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul 

Romaniei la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

II. Bunuri mobile, a c�ror valoare depä_e_te 3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 

Persoana c�tre care s-a 
înstr�inat 

Forma 
înstr�in�rii 

Data Valoarea Natura bunului 
înstr�inat nstr�in�rü 
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IV. Active financiare 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire _i investire, 

inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep�se_te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele atlate in bànci sau institu�ii financiare din sträin�tate 

Institu�ia care administreaz� 
si adresa acesteia Tipul Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi 

Categorile indicate sunt. (1) cot crent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 

echivalente (3) foniuri de imvesti�ii sau echivalente. inclusir fonduri private de pensii sau alte sisteme eu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat�a tuturor 

acestora depäse_te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inelusiv investi�iile _i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Numär de titluri 

cota de participare Tipul Valoarea total� la zi 

Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni): (2) 
actiuni sau p�r�i sociale în societ��i comerciale: (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Ate acttve producätoare de venituri nete, care fnsumate depäyesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 



. 



Sursa venitului: 

numele, adresa 
Cine a realizat venitul Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 

generator de venit 1. Venituri din salarii încasat 
1.1. Titular 

RUSU MARIANA ICDM Cristian Sibiu 34716 lei Contract managment 
1.2. Sot 
RUSU DUMITRU ANSVA Bucuresti Raport de servicIu 29 lei 1.3. Copi 

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular 

|2.2. Sot/so�ie 

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Sot/so�ie 

4. Venituri din investif 
4.1. Titular 

4.2. Sot/so�ie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. So 

6. Venituri din activit��i agricole 

6.1. Titular 

6.2. So/so�ie 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual Sursa venitului: 
Nume, adresa Cine a realizat venitul încasat 

7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Sot/so�ie 

7.3. Copii 
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8 Venituri din alte surse 

8.1. Titular RUSU MARIANA 

ULBS Sibiu, Victoriei, nr. 10 | Profesor universitar 
B 

8.2. Soyso�ie 

8.3. Copii 

Prezenta declara�ie constituie act public _i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Semn�tura 
Data complet�rii 

. o7 2b 22 
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DECLARA�IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, RUSU MARIANA 
de Director , având functi 

la ICDM Cristian Sibiu 

CNP , lomiciliul Str 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�i, declar pe propria 
r�spundere: 

1. Asociat sau ac�ionar la societä�i comerciale, compani/societäti na�ionale, institu�ii de eredit, grupuri 

de interes economic, precum _i membru în asocia�ii, funda�ii sau alte organiza�ii neguvernamentale: 
Valoarea 

Unitatea Nr. de p�ri totalá a 

Calitatea de�inutá sociale sau pár�ilor 
SOCiale _i sau 

a actiunilor 

- denumirea �i adresa 
de ac�iuni 

| 1.1...-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare �i control ale societä�ilor comerciale, 
ale regiilor autonome, ale companilor/societä�ilor nationale, ale institu�iilor de credit, ale grupurilor de 

interes economic, ale asociafiilor sau funda�iilor ori ale altor organiza�ii neguvernamentale: 
Unitatea 

Calitatea de�inutä Valoarea beneficiilor 
- denumirea �i adresa-

2.1.. 

3. Calitatea de membru în cadrul asocia�iilor profesionale si/sau sindicale 
3.1... 

4.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare �i control, retribuite sau neretribuite, 
definute în cadrul partidelor politice, funcfia de�inut� �i denumirea partidului politic 

4.1.... 

. Contracte, inclusiv cele de asisten�� juridic�, consultan�� juridic�, consultan�� �i civile, obtinute ori 
aflate in derulare în timpul exercitärii func�ilor, mandatelor sau demnitä�ilor publice finantate de la 
bugetul de stat, local �i din fonduri externe ori încheiate cu societä�i comerciale cu capital de stat sau 
unde statul este ac�ionar majoritar/minoritar 
5.1 Baefikirul de contradt: numele, Instupa Procecura prin Tipul Data Durat Vaku 
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Ameedeumirea _i adresa COntractant care a fost contractuli încheieni contractuli denumiea _i naedintat contractului total� adresa contrachul 
a 

contra 

chuuu Titular. ******* 

Soysotie.... ** 

Rude de gracdul I" ale titularuli 

Societäi comerciale/Parsoan� izic� 
autorizat� Asociai familiale' Cabincte 
individale, cabincte asociate, socictä�i 
civile profesionale sau societaji civile 

profesionaleauäpundeae limitat� cae 
desta_oar� profesia de avocat/ Organizajii 

neguvemanmentale/ Funda�il Asocia�iYP 

DPrin rude de gradul I se în�elege p�rin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 
4 Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut� 

titularul, soful/so�ia _i rudele de gradul I ob�in contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� 
contractele societ�jilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreun� cu soqul/sotia _i rudele de gradul I 

de�in mai pu�in de S% din capitalul social al societätii, indiferent de modul de dobándire a actiunilor. 

Prezenta declara�ie constituie act public _i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Semnatura Data comp o 2L 2J . 
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