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DECLARAŢIE
CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PROPRIETATE
Subsemnatul, MîntlUi Victor,

dcţinînd funcţia dc membru al Comisiei perm anente

în cadrul Parlam entului R epublicii M oldova din data de 17 octom brie 2013, numit prin Hotărîrea
Parlamentului Rebublieii M oldova nr. 237 din 17 octom brie 2013, declar pe proprie răspundere că
îm preună cu s o ţ i a ________________________________copiii minori nu am şi persoanele aflate la
întreţinerea mea nu am , am urm ătoarele venituri realizate începînd cu 1 ianuarie 2013 şi pînă la 31
decembrie 2013 şi urm ătoarele proprietăţi deţinute la m om entul declarării:
L V E N IT U R I
Sursa venitului

Cine a realizat
venitul

Serviciul prestat/
obiectul generator de venit

Venitul încasat

1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază
1.1. Titular
M îndru V ictor

1’arlam entul RM ,
1>d. Ştefan cel M arc, 105

1.2. Soţ/soţie

1
îLS.„Registru”

1.3. Copii

Adeverinţa nr. 328a din 23
ianuarie 2014

Inform aţie nr. 1301 din 16
ianuarie 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------

144.180,93 lei

22.895,03 lei

_____________ _______

...
1.4. Persoane aflate la (întreţinere_______ —------'
...

r

2. Venitul obţinut diiii activitatea didactică
1.1. Titular
___ ___ ______

1.2. Soţ/soţie
...

_—

1.3. Copii

__________ _

“

...
3. Venitul obţinut di n activitatea ştiinţifică şi de creaţie
"
— •—
1.1. Titular
--------

—

—

__

1.2. Soţ/soţie
...
_—

1.3. Copii
...

1

4. Venitul obţinut di n( depuneri la instituţiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
1.1. Titular
M îndru Victor

S[A. V ictoriabank

Depozit în MDL

9.000 lei

M îndru Victor

8.A. M oldindconbank

Depozit în MDL

9.000 lei

M îndru Victor

SlA. M oldovaAjgroindbank

Depozit în MDL

500 USD

M îndru Victor

5,A. Exim bank

Depozit în MDL

9.000 lei
1

1 2 Sot/sotie -----------

_ _ _ _ _ --------------------- ~
1.3. Copii
5. Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţile com erciale
1.1. Tilulai
■
‘ _
..........
1.2. Soţ/soţie

„___
1.3. Copii

^ ------ ------- "

6. Venitul obţinut din donaţii şi m oşteniri
i.i. i îtuiar

_

...
1.2. Soţ/soţie

___

...
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate lajîntfeţrnere

7. Venitul obţinut d in înstrăinarea sau deţiner ea valorilor m obiliare şi a cotei-părţ i în capitalul
social al societăţilor cţomerciale
1i. i1. Titular
iîtuiai
____

...
1.2. Soţ/soţie

...
1.3. Copii

...
1.4. Persoane aflate la întreţinere
8. Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile sau im obile
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie

. ..

—

1.3. Copii

___

...
1.4. Persoane aflate la intrsţkîefe

...
9. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indem nizaţii, prem ii etc.)
1.1. Titular
M îndru Victor

P arlarncntul RM,
b d. Ştefan cel M are, 105

Adeverinţa nr. 328a din 23
ianuarie 2014

5C1.388,00 lei

C:n a s

pensie

18.000,00 lei

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

---------1.4. Persoane aflate la întreţinere

—
2

II. BU N U RI IM OBILE
III.

Terenuri
i y u iu *

vjv,

I I I .M l 0.11 ICI

v o i

Nr. cadastral/
localitatea

Cate goria*

Anul
Suprafaţa
dobîndirii

Cota-parte

Valoarea
cadastrală

M odul de
dobîndire

Titularul

* Categoriile indic ale si int: (1) agricol ; (2) forestier; (3 ) intravilan ; (4) extravilan; (2j alte catego) ii de
terenuri care se ajl ă în c ircuitu civil.
2. Clădiri
N otă: Se vor dech tra inch jsiv cele afla te în străină tate.
Adresa

Cate goria*

Anul
Suprafaţa Cota - parte
dobîndirii

2

Valoarea
cadastrală

Actul care Titularul
certifică
provenienţa
proprietăţii

1

2002

72,1 itn

1

17.000,00
lei

Contract

1

1998

2
71,1 im

1

33.000,00
lei

Contract

* Categoriile indicate unt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spa(iu comercial/de producţie;
(5) garaj; (6) altă avere imobile
III. BUNURI M O BILE
Autoturism e, cainioane rem orci, vehicule m otorizate, m aşini agricole, mijloace de transport
naval, aerian şi alte mi jloace le transport care sunt supuse înm atriculării potrivit legii
Tipul, modelul

An ul de
fabi icaţie

Citroen

1 >95

Toyota

2 )11

M odul de
Valoarea (în
Anul
Locul
Nr. de
Titularul
dobîndire dobîndi i i lei) conform înregistrării înregistrare
docum entului
care certifică
provenienţa
proprietăţii
Contract
1.000 Euro Mun.
1999
M îndru
de vînzare
Chişinău
V ictor
cum părare
M andat

2011

10.000 Euro Mun.
Chişinău

3

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi banc are, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire
N otă: Se vor deci ara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Denumirea institi iţici care
adm inistrează şi adr esa acesteia
S.A. Victoriabank

Titularul

2

Deschis D obînda/
în anul D ividendul
100.000 lei
2011
9%

M îndru Victor

S.A. M oldindconbanţt

2

100.000 lei

2010

9%

M îndru Victor

S.A. M oldova-Agroin dbank

2

10.000USD

2009

5%

M îndru Victor

S.A. Exim bank

2

100.000 lei

2012

9%

Mîndru Victor

Tipul*

Suma,
valuta

S.A. Banca de Econoi nii
2012
1
0
M îndru Victor
* Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd, m enţionînd tipul acestuia); (2)
depozit bancar sau ec,bivalente; (3) fo n d u ri de investiţii sau echivalente, inclusiv fo n d u ri private de pensii
sau alte sisteme cu aci mulare.
-

2. Plasam ente, i bligaţiuni, cecuri, cam bii, certificate de îm prum ut, investiţii directe în monedă
naţională sau în valuţă străină
Emitent titlu/ socie tatea în care persoana
este acţionar, fo ndator 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 documente c are incorporează drepturi patrim oniale
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. COTA-PART
Denumirea
întreprinderii
SRL „Proiect-09”

IN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂŢ L O R COM 1RCIALE
Sediul, adresa
Tipul de V aloarea dc Cota dc
Titularul
juridică
activitate cum părare participare
Muri. Chişinău,
Com erţ şi
5.400 lei
100 %
Mîndru Victor
str.Sarm isegetusa 8
servicii

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unor terţi, îm prum uturi
şi credite
N otă: Se vor decjlara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.
Creditor Contractat ^n anul

Scadent Ia

Rata dobînzii Sum a iniţială Valuta

Debitor

Prezenta declaraţie cc nstituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul
incom plet al datelor mienţionate.
Data completării •>4

'O-O. cZO-4 cr .

Sem nătură

O -f

4

D EC LA R A ŢIE DE IN TERESE PERSO NA LE
Subsem natul, Mîntlru V ictor, deţinînd funcţia de m embru al Comisiei permanente în
cadrul Parlamentului Republicii M oldova din data de 17 octombrie 2013, num it prin
Hotărîrea Parlamentului Republicii M oldova nr. 237 din 17 octombrie 2013,
declar pe proprie reispundere:
1. Activităţile proi 'esionale retribuite
Unitleitea
C alitatea deţinută
(denumire şi adresă)
1.1. Parlam entul 1Republicii
Moldova, bd Ştcftin cel M arc, 103

M embru al
Comisiei
permanente

V aloarea beneficiilor

Domeniul de
activitate

144.180,93 Ici

Administraţia
publică

2. Calitatea de foridator sau de membru în organele de conducere, adm inistrare, revizie sau
control în cadrul unor organizaţii necom ercialc sau partide politice
Uniţi itea
Calitatea deţinută
V aloarea beneficiilor
Domeniul de
(denumire şi adresă)
activitate
2.1. Partidul Com uniştilor din
Republica Moldo^va

2.2.

Membru al
Comitetului
Central al
PCRM , Primul
secretar al
Com itetului
Raional PCRM
sectorul Centru,
mun. Chişinău

politic

---------

3. Calitatea de ast >ciat sau acţionar al unui agent econ om ic, al unei instituţii de credit, organizaţii
de asigurare sau instituţii financiai ~e
Unit. itea
(denumire şi adresă)

Calitatea deţinută

Nr. de
cote-părţi
sau de
acţiuni

V aloarea
totală
a cotelorpărţi sau
a acţiunilor

Domeniul de
activitate

3.1. SRL „Proiectj-09”, mun.
Chişinău, str.Sarm isegetusa 8, la

fondator

100%

5.400 lei

Comerţ şi servicii

4. Relaţiile cu org anizaţiile internaţionale
Unitatea
(denumire şi adresă)
4.1.

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

Domeniul de
activitate

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

Prezenta dec araţic constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datele>r menţionate.
Data comph îtării c^ s & V S e m n ă t u i ' a

