
DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, RUSU MARIANA 
de Director la 1CDM Cristian Sibiu 

avand func�ia 

CNP , domiciliul Str. jud. Sibiu 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie ráspundere c� împreun� cu familia" de�in urm�toarele: 

*1) Prin familie se în�elege sotul/so�ia _i copiii aflati în întretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 

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

Anul Cota- Modul de Adresa sau zona Categoria Suprafafa Titalaru dobândirii parte dobândire 
RUSU 

1 40 000 mp 100% 2007 Mostenire 
DUMITRU 

100 000 RUSL 
2011 100% Mostenire 

|mp DUMITRU 

Categorile indicate sunt: (1) agricol. (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apä: (5) alte categori de terenuri 

extravilane, dac� se afl� în circuitul civil. 

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

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

2. Clädiri 

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

Gotn ModuFde 
parte dobandire Categoriadobandirit Supr Titularu 

Adresasaua 
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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�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so�ul/so�ia. copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprictarilor. 

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

Natura Nr. de buc��i| Anul de fabrica�ie Modul de dobándire 
Marca 

Cumparare 
RUSU DUMITRU 100% 

Autoturism Skoda 2001 

2. Bunuri sub form� de mnetale pretioase, bijuterii, obiecte de art� _i de cult, colecti de art� �i numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national 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 

României la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

ll1. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep�_e_te 3.000 de euro fiecare, �i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 

NRture bunulel Dae 
tnstrkinat Valoareea inatrlinärlf tnatr&inat tnstrinAril 
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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�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institutii financiare din str�inátate. 

Institu�ia care administreaz� 

i adresa acesteia Tipul Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
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 depä_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv investi�ile �i particip�rile în sträin�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul cota 

Numär 
de 

de titlurivaloarea total� la zi actionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Cutegorile indicate sunt: (1) hártii de valoare de�inute (tituri de stat, certificate, obliga�iuni); (2) 
acthunl sau par�i soctale m societdti comerctale: (3) tmprumuturt acordate in nume persona. 

3. Alte active produeätoare de venituri nete, care însumate dep�_esc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an 



NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fat� de valoarea de pia�ä, din 

partea unor persoane, organiza�i, societ��i comerciale, regii autonome, companisocietä�i na�ionale sau 
institutii publice române_ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garanii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep�_e_te 500 de euro* 

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul 

numele, adresa 
Cine a realizat venitul Venitul anual 

generator de venit incasat 
1.1. Titular 

1.2. So/so�ie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul Iyi al 11-
lea 

VII. Venituri ale declarantului _i ale membrilor säi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare) 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 



Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 

generator de venit 
Sursa venitului: Cine a realizat venitul 
numele, adresa încasat 

Venituri din salarii 

1.1. Titular 

49188lei 
RUSU MARIANA ICDM Cristian Sibiu Contract managment 

1.2. Sot 
RUSU DUMITRU 

1.3. Copii 

36 446 lei 
DSVSA Sibiu Raport de serviciu 

2. Venituri din activit��i independente 

2.1. Titular 

2.2. So/so�ie 

|3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Sot/so�ie 

4. Venituri din investi�ii 

4.1. Titular 

4.2. So/so�ie 

5. Venituri din pensii 

|5.1. Titular 

5.2. Sot 

6. Venituri din activit�ti agricole 
6.1. Titular 

6.2. Sot/so�ie 

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

generator de venit 
Sursa venitului: 

Cine a realizat venitul 
Nume, adresa în casat 

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Sot/so�ie 

7.3. Copii 
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8Venituri din alte surse 

8.1. Titular RUSU MARIANA 

ULBS Sibiu, Victoriei, nr. 10 
B Profesor universitar 2400 Lei 

8.2. Sot/so�ie 
8.3. Copii 

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

Data complet�rii Semnátura 

25.07.2022 



DECLARA�IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Director 

RUSU MARIANA 
, avánd func�ia la ICDM Cristian Sibiu 

CNP 
, domiciliul Str., 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria r�spundere: 

1. Asociat sau actionar la societ��i comerciale, compani/societa�i na�ionale, institugii de credit, grupuri de interes economic, precum _i membru în asociafii, funda�ii sau alte organizatii neguvernamentale: 
Valoarea 

Unitatea Nr. de pái totalá a 
Calitatca de�inutá sociale sau párilor 

sociale _i sau 

a actiunilor 

- denumirea _i adresa- de actiuni 

|1.T... 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare �i control ale societä�ilor comerciale, 
ale regiilor autonome, ale companiilor/societ��ilor na�ionale, ale institu�ilor de credit, ale grupurilor de 

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

Calitatea de�inut� 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, 

detinute în cadrul partidelor politice, func�ia de�inut� �i denumirea partidului politi 
4.1. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistent� juridic�, consultan�� juridic�, consultant� _i civile, obfinute ori 

aflate în derulare în timpul exercit�rii func�iilor, mandatelor sau demnit�ä�ilor publice finantate de la 

bugetul de stat, local _i din fonduri externe ori încheiate cu societ��i comerciale cu capital de stat sau 

unde statul este ac�ionar majoritar/minoritar: 
51 Bfcinlde contract: numele, Procedurapn Tipul Data Durata Vaca 

nsuupa 
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Ackokmmirca _i acresa contractant� care a fost contractulu încheier ontraxctului a 

denumirea �i încredingat 
contractulu 

totala 
a 

adresa contractul Contra 

Culu 

Tituuler . .. . 

Soy'sope.... 

Rucdc de gradul "ale titulanului 

** ** 

Socictti comcrciale/Persoan�fizic� 

atorirata Asxcia�i fanilialc/ Cabincte 

individuale, cabindte asociale, socid�i 

civile profesionale sau socictätji civile 

prolesionaleaur�spundare limited� care 
esfiiyxar� prolesia de avocat/ Oryanizai 
ncguvemamcntale/ Fundatil Asociati 

Prin rude de gradul I se întelege pärin�i pe linic ascendent� _i copii pe linie descendent�. 

2Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, 

titularul, soful/sotia i rudele de gradul I ob�in contracle, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� 

contractele societ�jilor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu so�ul/so�ia _i rudele de gradul I 

detin mai pu�in de 5% din capitalul social al societ��ii, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

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

caraeterul incomplet al datelor men�ionate. 

Semnatura 
Data completärii 

95 
o2 


