
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	BUJOR D. CONSTANTIN 	 , având funcţia 

de INSPECTOR ŞEF 	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

9 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declara ţii, deciar pe propria răspundere: 

Li. Afflinştiffliffla societăţtinmerciale, companliis 	 111111111111~1 11s 
111~1111111111~~011"1"~"M~1~1~~«~~,  

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de aşiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a ac ţiunilor 

1.1.... 	 _ - - 
_ - - - 

_ 
-  
- 

- 
- 
- 

- - 
- 
- 

reglilor autonome. aic 	r soci tă 	r no onalei  
,,cconomic, ale  asocia 	 or 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa —  

COD 	le 
ali 	tItuţiilor de credit, 

o 
Calitatea de ţinută  

societliOlor comerelale, al 
ale grupurilor de inten 

Valoarea beneficiilor 

2.1 	 - - 

- - _ 

3.1 	 

cadrul  partidelor  polIticejun4a  de ţinută  si denumirea partidului politic'._  

4.1  	 - 

	_ 
li. Contracte, Inclusiv cele de asistenţă  juridică , consultantă  juridică, consultanţă  si eivile, obţinute ori alb 

derulare In timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul 
t itat, local si din fonduri externe ori Inebeiate cu soeletăii  comereiale eu copitat de stett sau unde statul e 
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Instituţia 

5.1 Betrficiarul de contract numele, 	oontractuna 
prenumeleklenumitea şi ackesa 	denuminza şi 

adresa  

Proceduraptin 	 Data 	 Valowea 
Durata 	totalăa careafrist 	 incheietii 

contractului contractului inavdinţat 	wn1137:111111i 	contractului 
cordractul  

sotigAie 

Ruck gtadulr) aletitulzului 
- ............ 	 - 

Societăţi cornercialel Pera3ană friică  
autorizaai Amciaţii i1IeCabinde 
individuale,cabirasociate, societăţi 

- - civileproksionale s3tu sociedlţi civile  
profesionale cu tăspunclere limitadcare 
deslăşoarăprofesiadeavocat/ 0~ii 
neguvernamentalelFundaţii/Asociaţn2)  

1)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendentă . 

Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţ inută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 

societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreun ă  cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de 

5% din capitalul social al societ ătii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data complearii 
	 Semnătura 

	  (7 	ig 	 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	BUJOR D. CONSTANTIN 	 • având funcţia 

de INSPECTOR ŞEF 	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 

câ Impreună  cu famillia l)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi In Intre ţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări. 

Bucure şti 

A11111 

745 mp 

dobindiril  
Cata- 

1/3 

Motini 

cvc 

Constantin, 
Bujor Daniela 
(Emporiki Bank 
Romania-actual 
Credit Agricol 
Romania Bank) 

Bujor
— 	  

2003 

com. Stejari jud. Gorj 1 2006 6350 mp 1/6 cvc 

Bujor 
Constantin, 
Bujor Daniela, 
Bujor Ion, 
Bujor Mariana, 
Petrache 
Constantin, 
Petrache 
Niculiţa 

com. Cernica jud. 
Ilfov  

1 2006 5000 mp 1/1 cvc Bujor Daniela 

com. Ulmi jud. 
Giurgiu  

1 2008 424 mp 1/1 cvc Bujor Daniela 

com. Ulmi jud. 
Giurgiu 

1 2009 1432 mp 1/1 cvc Bujor Daniela 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenui 

extravilane, dacă  se afl ă  In circuitul civil. 



*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

?"1"1‘11,111~1111111ffler - -- 	 • P ir •  

• I '' > Solgi zona 	Categoria objuidăii  - , . ţa 	. , 
Bucureşti 	 1 	1991 	85,9 mp 	1/1 	cvc 	Bujor Constantin 

Bucureşti (construc ţieln curs
Bujor Constantin, 

1 	2010 - 2017 1114,7 rnp 	1/2 	construire 
ide finalizare) 	

Bujor Daniela 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă: (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 
*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iarin cazul bunurilorin coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 

~11.11.1.111.11anna . I Nr. de,b~ 1 Aajl de faNieeţiel Modig "re  

autoturism OPEL CORSA 1 2010 cvc 

autoturism AUDI A 4 1 2010 cvc 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar ării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Instră inate 1r 

ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din stră inătate. 

":"~Ţ  
Emporiki Bank Romania-actual Credit 
Agricol Romania Bank SA(diferen ţă  
credit refinan ţare si alte cheltuieli) 

Tipul* 	I 

1 

Valuta 	I 

euro 

1~111Ti 

2010 cca 1400 

BANCPOST SA (diferen ţă  refinanţare 
credit nevoi Dersonale) 

1 lei 2014/2017 cca 24200 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  insumată  a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile ş i participările in stră inătate. 

, 
în care persuana este ! 	Număr de tititte aloarea totală  la zi 

nt la~hleota de Dartiel 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) 

actiuni sau părti sociale in societăti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personaL 

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro 

an: 
-  

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate in sistem leasing şi alt 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n str ăinătate. 
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Creditor 
__.--- 

2010 2034 130226 E 
Emporiki Bank Romania-actual Credit 
Agricol Romania Bank SA(credit nevoi 
personale cu ipotecă  refinan ţare 
UNICREDIT TIRIAC BANK)  
Emporiki Bank Romania-actual Credit 
Agricol Romania Bank SA(credit nevoi 
personale imobiliare refinan ţare către 
VOLSKBANK ROMANIA SA)  

2010 2034 11374 E 

BANCPOST SA (credit nevoi personale 
— refinanţare credit ini ţial de nevoi 
personale)  

2017 2022 
86000 lei 

BANCPOST SA (credit nevoi personale 
— refinanţare credit ini ţial de nevoi 
personale)  

2017 2022 94000 lei 

BANCPOST SA (credit nevoi personale) 2018 2023 40000 lei 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţ i naţionale sau 

instituţii publice românesti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăseste 500 de euro* 

  

antud Sursa venitultd: 	Servidul 

1.1. Titular 

1.2. Soţisoţie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate In ultimul an fiscal incheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul flscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile .rovenite din str ăinătate. 

	

Ser~11111k 	 an  , 
are , 	.yt ,  -rator de venit 	ItRaisat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
Inspectoratul Teritorial de 

Bujor Constantin 	 Muncă  Bucure şti, str. Radu 	 salariu 	 72323 lei 

Vodă, nr.26-26A, sect.4 

1.2. SoVsoţie 
Fundaţia B&B, UNIQA, 

Bujor Daniela 	
salariu 	cca 90000 lei 

Emporiki Bank (Credit Agricol) 

1.3. Copii 

2. Venituri dbt activit ăţi independente 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 

3. Venitur ă  din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

Bujor Constantin 	 Bucureşti, sector 5 	 chirii 	 4200 lei 

3.2. SoVsoţie 

4. Venitstri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. SoVsoţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. SoVsoţie 

6. Venittal din activit ăţi agricote 

6.1. Titular 
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6.2. SoV soţie - - -  
_ 

ineasat 
"1"11{~nitul Sursa venitului: 

adresa 
Servietul pre~11111.11111111111111111 

generator de venit 
7. Venitun din /11-e ţnii ş i din foeuri de noroe 

7.1. Titular 

7.2. SoVso ţie 

7.3. Copii 

8. Veninui din alre surse 

8.1. Titular 

Bujor Constantin A.M.O.F.M. rep rezentant 1n Consiliul 
Consultativ 

cca 3000 lei 

Bujor Constantin activităţ i didactice 
cca 27131 lei 

8.2. SoVsoţie - - - 

8.3. Copii - - - 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura, 

Oe. 	(47 


