
Comisia Electorală Centrală

DECLARAŢIE

Subsemnata RADU Silvia, deţinînd funcţia de Preşedinte la Asociaţia Busincssului European - 
ЕВЛ candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova la alegerile prezidenţiale din 30 
octombrie 2016, în conformitate cu art.44 alin .(l) lit.e) din Codul electoral, declar pe propria 
răspundere că:

1. în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015 am realizat următoarele venituri:

NR.
d/o

Sursa venitului Venitul încasat

1. Venitul obţinut la locul de muncă 6 633 072,81 lei (2015) 
3 682 105,57 lei (2014)

2. Venitul obţinut la locul de muncă prin 
cumul

Nu sunt

3. Venitul obtinut din activitatea didactică Nu sunt
4. Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi 

de creaţie
Nu sunt

5. Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri Nu sunt
6. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile 

financiare, inclusive la cele de peste hotare
2 702,34 lei (2015)

7. Venitul obţinut din activitatea de 
reprezentant al statului în societăţile 
comerciale

Nu sunt

8. Venitul obţinut din înstrăinarea sau 
deţinerea valorilor mobiliare sau a cotci- 
părţi în capitalul social al societăţilor 
comerciale

Nu sunt

9. Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor 
mobile sau imobile

Nu sunt

10. Venitul obţinut din darea în 
locaţiune/arendă a bunurilor mobile sau 
imobile

Nu sunt

11. Venitul obţinut din alte surse legale 
(pense, burse, indemnizaţii, premii, etc)

3 177 091,13 lei (2015)

2. Posed cu titlu de proprietate personală şi/sau comună (cu soţul/soţia) următoarele bunuri 
imobile:

Categoria * Suprafaţa Numărul ** Locul amplasării 
***

Titularul

Agricol (1) 0,0613 ha 1 or. H înceşti, IP 
’’Miciurineţ”

Silvia Radu

Agricol (1) 33 ha 25 r-1 Hînceşti Silvia Radu 
Vergiliu Radu

Agricol (1) 3,3 ha 1 r-1 Cimişlia Silvia Radu 
Vergiliu Radu

Casă de locuit (7) 
Teren pentru 
construcţii

220,6 mp 

0,051 ha

1

1
Mun. Chişinău Silvia Radu 

Vergiliu Radu
Apartament (6) 207,9 mp 2 Mun. Chişinău Silvia Radu 

Vergiliu Radu
Altă avere (11) 42,5 mp 1 Mun. Chişinău Silvia Radu 

Vergiliu Radu
* Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii 
de terenuri care se află în circuitul civil;(6) apartament; (7) casă de locuit; (8) vilă; (9) spaţiu 
comercial/de producţie; (10) garaj; (11) altă avere imobilă.
** Se indică numărul dc bunuri dc acelaşi tip.



*** Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul)

3. Posed cu titlu de proprietate personală şi/sau comună (cu solul/soţia) bunuri mobile:

Tipul, modelul* Numărul ** Titularul
Audi, A8 Sedan 1 Radu Vergii iu

Volkswagen CADD Camion 1 Radu Vergiliu
Volkswagen Passat Sedan 1 Radu Silvia

Categoriile indicate sînt: camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de 
transport naval, aerian şi alte mijloace de transport care sînt supuse înmatriculării potrivit legii 
** Se indică numărul de bunuri de acelaşi tip.

4. Deţin cu titlu de proprietate personală şi/sau comună următoarele conturi bancare, 
fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire:

Tipul * Suma, valuta Titularul
Mobiasbanca Cont curent (1) 0,00 MDL Radu Silvia
M obiasbanca Cont dc card (1) 11 632,14 MDL Radu Silvia
M obiasbanca Cont curent (1) 0,00 USD Radu Silvia
M obiasbanca Cont curent (1) 12 234,95 EUR Radu Silvia
Mobiasbanca Cont de economii (3) 1 989,28 MDL Radu Silvia
Banco Santander Cont curent (1) 172 679,51 EUR Radu Silvia
Victoriabank Cont de credit (1) -67,28 MDL Radu Silvia
Victoriabank Cont de card (1) 60.19 EUR Radu Vergiliu
Victoriabank Cont de card (1) 2 303,11 MDL Radu Vergiliu
Victoriabank Cont curent (1) 0,00 MDL Radu Silvia
Victoriabank Cont curent (1) 0,00 EUR Radu Silvia
M oldinconbank Cont dc card (1) 17 733,04 MDL Radu Silvia
Energbank Cont curent (1) 0,53 MDL Radu Silvia
Energbank Cont de card (1) 1,31 MDL Radu Silvia

* 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.

5. Deţin cu titlu de proprietate personală şi/sau comună următoarele plasamente, obligaţiuni, 
cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă naţională sau în 
valută străină:

Emitent titlul/societatea în 
care persoana este acţionar, 
fondator sau 
asociat/beneficiar dc 
împrumut

Tipul * Numărul de titluri/cota dc 
participare

RADU AGRO SRL (2) Radu Vergiliu 50,5 % 
Radu Silvia 49,5 %

GATE FOR CAPITAL 
LIMITED

(2) Radu Silvia 100%

BANCO SANTANDER (1) 80
FRESH & GREEN (2) Radu Silvia 10%  (2014)

* Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii dc 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 forme de investiţii directe.

6. Accept verificarea datelor sus-menţionate de către organele competente.

29 Septembrie 2016


