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                                                                                                                       ANEXA Nr. 1 
 
 

DECLARAŢIE DE AVERE 
 
Subsemnatul/Subsemnata TANAŞOCA NICOLAE-ŞERBAN G., având funcţia de 
DIRECTOR al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române CNP: 
1411003400291, domiciliul: Bucureşti, str. Dumbrava Roşie Nr. 15, sector 2, cod.post. 
020462, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere ca împreună cu familia1) deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 
 

Adresa sau 
zona 

Categoria Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul2) 

Bucureşti loc de veci 2000 4 mp.  50 % Donaţie N.Ş.Tanaşoca (50%) 
în indiviziune cu 
sora mea Rodica-
Michaela Tanaşoca, 
(50%) 

Bucureşti locuri de 
veci  

1997 şi 
1999 

6 mp.  100% Succesiune  Soţia mea, Anca-
Marina Tanaşoca 

Bucureşti  
 

Teren aferent 
unui 
apartament  

1997 şi 
1999, 
moştenire;  
2010, 
cumpărare 

84 mp.  100% Succesiune 
şi 
cumpărare 
cotă 
indiviză 

Soţia mea, Anca-
Marina Tanaşoca 

Bucureşti  
 

Teren aferent 
unui 
apartament  

2003 120 mp.  100% Trecere din 
concesiune 
în urma 
cumpărării 
(1981) în 
proprietate 
(2003), 
conform 
legii. 

N.Ş.Tanaşoca în 
indiviziune cu soţia 
mea Anca-Marina 
Tanaşoca  

Grecia Pădure şi 
păşune 

2006 cca 60 ha 
din cca 
1600 ha 

6 % Succesiune 
testamentară 

N.Ş.Tanaşoca în 
indiviziune cu sora 
mea, Rodica-
Michaela Tanaşoca 
şi mai multe alte 
rude din Grecia şi 
România   

 
*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte 
categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil  

 
2. Clădiri 
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 NOTĂ: 
 Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 
 

Adresa sau 
zona 

Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa  Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2) 

Bucureşti, 
sector 2, str. 
Dumbrava 
Roşie 15 

Apartament 
parter  
 

1981 85,52 mp.  25 % Cumpărare, 
terenul 
aferent a 
trecut în 
patrimoniul 
statului fiind 
concesionat 
cumpărătoril
or, apoi 
retrocedat lor 
în 
proprietate, 
în 2003, 
potrivit legii 

Subsemnatul 
N.Ş.Tanaşoca 
împreună cu 
soţia mea,  
Anca-Marina 
Tanaşoca şi 
fiica acesteia, 
Elina Marsanu  

Bucureşti, 
sector 2, str. 
Dumbrava 
Roşie 15 

Apartament 
la subsol 

1997, 
1999 şi 
2010 

103, 66 
mp. 

100%  Succesiune  
şi  cumpărare 
de cotă 
indiviză 
pentru 
întregire 

Soţia mea, 
Anca-Marina 
Tanaşoca 

Bucureşti,  
sector 2, str. 
Dumbrava 
Roşie 15 

apartament 
etaj 1 

2010, 
iunie  

92, 36 
mp.  

100 % Cumpărare  Anca-Marina 
Tanaşoca, 
soţie,  pentru 
găzduirea 
mamei 
nonagenare în 
acelaşi imobil. 

 
*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de producţie. 
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi întreţinerea acestora 
2) La ”Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele 
coproprietarilor. 
 
II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii  
 

Natura Marca Nr.de bucăţi Anul de 
fabricaţie 

Modul de 
dobândire 

Nu este cazul     
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2.Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror 
valoare însumată depăşeşte 5.ooo de euro 

NOTĂ:  
Se vor menţiona bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 

teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată 
Nu este cazul   

 
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 
înstrăinate în ultimile 12 luni 
 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data înstrăinării Persoana către 

care s-a 
înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea 

Cota parte de 
12,5 % din 
imobilul-teren 
situat în 
Bucureşti, str. 
Fântânica nr. 
39, sector 2, 
având nr. 
cadastral 
230416, înscris 
în CF nr. 
230416 a 
municipiului 
Bucureşti, 
sector 2 

14 ianuarie 
2015  

Societatea 
comercială 
CARNIMPEX 
GRUP SRL, 
prin 
administrator 

Contract de 
vânzare-
cumpărare, 
transfer bancar 
în contul meu 
de la BCR 

672.795 RON 
(şase sute 
şaptezeci şi 
două mii şapte 
sute nouăzeci şi 
cinci) 

 
IV. Active financiare 
 
1. Conturi şi depozite bancare de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ. 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 
 
Instituţia care 
administrează 

şi adresa 
acesteia 

Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la 
zi 

la 31 dec. 2015 

BCR, Piaţa 
Amzei 

Unităţi de fond 
Erste Asset 
Management 
(N.Ş.Tanaşoca) 

Euro 2013 5451.18  € 
(cinci mii patru 
sute cincizeci  
şi unu)  

BCR, Piaţa 
Amzei 

Depozit bancar 
N.Ş.Tanaşoca 

Euro 2008 5005.47 € 
(cinci mii cinci)                                            
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BCR, 
DIRECŢIA 
CARDURI 

Cont curent,cont 
card Visa 

RON 2004 882.81(opt sute 
opt zeci şi doi) 

BCR, Piaţa 
Amzei 

Cont de economii RON 2015 2013.31 (două 
mii 
treisprezece) 

BCR, Bucureşti 
Unic 

Depozit bancar 
N.Ş.Tanaşoca 

RON 2015 300.000 (trei 
sute mii) 

BCR, Bucureşti 
Unic 

Depozit bancar 
N.Ş.Tanaşoca 

RON 2015 101.102 (una 
sută mii una 
sută doi) 

BPL 
CENTRALA 

Depozite la termen 
FF Locuinta Nou 

RON 2015 3901.31 (trei 
mii nouă sute 
unu) 

BRD, Agenţia 
Vasile Lascăr 

Depozit bancar 
N.Ş.Tanaşoca 

Euro 2015 4211.20  € 
(patru mii două 
sute unsprezece 
şi 0,20) 

BRD, Agenţia 
Vasile Lascăr 

Cont economii  
N.Ş.Tanaşoca 

Ron 2015 11.054 Ron 
(unsprezece 
mii, cincizeci şi 
patru) 

BRD, Agenţia 
Vasile Lascăr 
 

Cont curent card 
N.Ş.Tanaşoca 

Ron De la 
introducerea 
cardului pt. 
salarii 

4648  Ron 
(patru mii şase 
sute patruzeci şi 
opt) 

Piraeus Bank  
Carol 

Cont curent 
Titular 
N.Ş.Tanaşoca 

Euro         184,99 € (una 
sută optzeci şi 
cinci) 

Raiffeisen Bank 
Bucureşti, 
Pţa Amzei 

Depozite bancare 
Anca Marina 
Tanaşoca (soţie) 

Euro 2011   5,356.28 
  5,297.87 
10,654.15 

BCR,  Piaţa 
Amzei 

Depozit bancar 
Anca Marina 
Tanaşoca (soţie) 

Euro 2014 6008.02 € (şase 
mii opt) 

BCR,  Piaţa 
Amzei 

Depozit bancar 
Titular: Anca 
Marina Tanaşoca 
(soţie) 

Euro 2015 5011.62 € 
(cinci mii 
unsprezece) 

   
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar 
sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau 
alte sisteme de acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 
 
2. Plasamente, investiţii şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ. 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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Emitent 
titlu/societatea în 
care persoana este 

acţionar sau 
asociat/beneficiar de 

împrumut 

Tipul* Nr.de titluri/Cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

Nu este cazul    
 
* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, 
obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în 
nume personal. 
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de 
euro pe an: 
 
NOTĂ:  
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 
V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi 
alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestota depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ. 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 
 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 
Nu este cazul    
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă 
din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări 
de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de 
euro* 

 
Cine a realizat 

venitul 
Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular Nu este cazul   
1.2. Soţ/soţie Nu este cazul   
1.3. Copii Nu este cazul   
 
* Se exceptează de la declarare cadourile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-
lea. 
 
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile din străinătate 
 
Cine a realizat 
venitul 

Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 
încasat 
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1. Venituri de salarii    
1.1. Titular    

Institutul de Studii 
Sud-Est Europene al 
Academiei Române, 
Casa Academiei, 
Calea 13 
Septembrie 13, 
Bucureşti  

Cercetare, 
management 
directorial, cu 
renunţare din aprilie 
2011 la pensie 
pentru continuarea 
activităţii  

brut:  135.279 RON 
impozit anual 
18.182 RON 
venit net: 95.452 
RON 

Academia Română 
Proiect POSDRU 
159/1.5/S/136077 

Tutore îndrumător 
pe termen lung 
pentru studii 
doctorale şi 
postdoctorale 

Brut: 50.400 RON 
Baza de calcul a 
impozitului: 42.084 
RON 
Impozit reţinut şi 
virat (16 %): 6732 
Net: 43668 RON k 

Universitatea de 
vară „N.Iorga” 
Vălenii de Munte 

Conferinţă 
remunerată la 18 
august 2015 

Brut 630 RON  
Impozit 16% = 
100.8 
CAS 5.5 % = 34.65 
Net: 494.55 

Nicolae-Şerban 
Tanaşoca 

Universitatea 
Naţională de Arte, 
Bucureşti, Catedra 
de Istoria şi Teoria 
Artei, str. Gl. 
Budişteanu, nr. 19 

Membru în comisie 
de doctorat 
decembrie 2015 

brut: 1961 RON 
impozit reţinut: 16% 
net: 1383 RON 

1.2. Soţ/soţie Nu este cazul   
1.3. Copii Nu este cazul   
2. Venituri din 
activităţi 
independente 

   

2.1. Titular Nu este cazul   
2.2. Soţ/soţie Nu este cazul   
3. Venituri din 
cedarea folosinţei 
bunurilor 

   

3.1. Titular:  Nu este cazul   
3.2. Soţ/soţie Nu este cazul   
4. Venituri din 
investiţii 

   

4.1. Titular Nu este cazul   
4.2. Soţ/soţie Nu este cazul   
5. Venituri din 
pensii 

   

5.1. Titular: 
N.Ş.Tanaşoca  

Recuperarea şi 
recalcularea 
drepturilor de pensie 
în baza noii 

Reintrarea în plata 
pensiei de la data 
emiterii noii legi 

40.759 RON net în 
luna decembrie 
2015 
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legislaţii, ce permite 
cumulul cu pensia, 
după ce renunţasem 
la pensie chiar de la  
emiterea deciziei, 
pentru continuarea 
activităţii. 

5.2. Soţ/soţie    
Anca-Marina 
Tanaşoca 

Pensionară, fost 
cercetător la 
Institutul de Studii 
Sud-Est Europene al 
Academiei Române  

 16.800 (şaisprezece 
mii opt sute) RON 

6. Venituri din 
activităţi agricole 

   

6.1. Titular Nu este cazul   
6.2. Soţ/soţie Nu este cazul   
7. Venituri din 
premii şi din jocuri 
de noroc 

   

7.1. Titular: 
N.Ş.Tanaşoca 

Nu este cazul   

7.2. Soţ/soţie Nu este cazul   
7.3. Copii Nu este cazul   
8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 
N.Ş.Tanaşoca 

Vânzarea unei 
proprietăţi  
imobiliare  (teren) 

Contravaloarea cotei 
părţi de 12,5 % care 
îmi revenise prin 
succesiune din 
terenul situat în 
Bucureşti, str. 
Fântânica nr. 39, 
fostă proprietate a  
„Societăţii 
N.A.Tanaşoca şi 
Fraţii”. 

672.795 RON (şase 
sute şaptezeci şi 
două mii şapte sute 
nouăzeci şi cinci) 

8.2. Soţ/soţie Nu este cazul   
8.3. Copii Nu este cazul   
 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 
sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 
           
 
Data completării 
10 iunie 2016                                                                           Semnătura 
         
        (ss) N.Ş.Tanaşoca 


