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DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, ACHIM LILIANA GABRIELA, având funcţia de Consilier la MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CNP                        domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1 > deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări.

Anul .Adr.es� S!lU zona G�tegoria * 
·- dobântliiTii 

-  
3 2020 

- - -

-

Cotş.-S�p.rafaţat 
I� ffl!IÎte 

619mp 50% 

- -

Modulde 
' 

IDffulatuP> 
cJoliânclir.e I 

Cumpărare Bogdan Achim
Gabriela Achim 

- -

* 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) 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. 

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

Agul
� 

1

�C�tegor.i@�1 cJobândir.ii1 - -

1 2006 

.Aib:es� sau zonş, 

2 2020 

' 
-

SupJl@faP,t 

62 mp 

124 mp 

Cota-·, Modul de 
.. oarte __ dobândire 

50% Cumpărare 

50% Cumpărare 

,. •. 

I IDi�mal2J 
. . 

Bogdan Achim 
Gabriela Achim 
Bogdan Achim 
Gabriela Achim 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*2) La I/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

A • lă .. . . I •. care sunt suouse mmatr1cu rn, potr1v1t een 
-

Natţtia 'Mtll'C8 
-

autoturism Opel 

- -

·- .,

Nr,. ae bucăţi .Anul ae fa_bllioajie Modul 4e ao1fân81Fe
- .

1 2008 cumpărare 

- - -

1 







Achim Stefan AJPIS 
Achim Daniel AJPIS 

-

2. Venituri din activilăJi indepenr}e1Jle
·-

2.1. Titular n/a 
2.2. Soţ/soţie n/a 
3. Venituri din cedareafolo_sţnJei bunurilor

- �

3.1. Titular n/a 
3.2. Soţ/soţie n/a 
4. Venituri din investi/ii

-

4.1. Titular n/a 
4.2. Soţ/soţie n/a 
5. Venihtri din pensii
5.1. Titular n/a 
5.2. Soţ/soţie n/a 
6. Venituri din activităJi agricole
6.1. Titular n/a 
6.2. Soţ/soţie n/a 

Oine a realizat venitul 
S1111Sa venitului: 
Nume.. adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
... 

7 .1. Titular n/a 
7 .2. Soţ/soţie n/a 
7.3. Copii n/a 
8. Venit'!_ri din alte ţurse
8.1. Titular n/a 
8.2. Soţ/soţie n/a 

A 

- -

alocaţie 
alocaţie 

-

. 

. -� 

-

. "" 

-

� 

.... 

-

2.017 
2.172 

c-

= � -

" 

-

� 

-

Ser.v:iciul prestat/otiiectgJ r te.nitul anual1 

1:�ner,atol' ae venit. încasat! 

= = 

' 

(_ 8.3. Copii n/a 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

.... A.�:.0.: .. ��l, ..... 
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( 

Subsemnatul/Subsemnata
, de Consilier 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

ACIIlM LILIANA GABRIELA 
la Ministerul Educaţiei 

�4aCA:V/ 
, având funcţia 

CNP 

 
,                                                          domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar li societiţi comer.ciale, comp-.@nii1societiţi naţionale, lmt'iufil ae c1.1e8it1, gr.gpur.i 
ae · 

t

interes economic. precum si memb1111 în,asociatii. fundatii,sau alte ota:anizafii1nesmvernamenfale: 
Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acciunilor 

1. 1 .•...•

z. Calitatea de memtiru în organele de conducere, administrare şi control ale �ocietiţilor oomer.cil}le, are 
regiilor autonome, ale companiilor/societlfilor naţionale, ale instituţiilor- de credit, ale gr-upuJfilbr. de ·tnter-es 
economic. ale asociatiilor sau f'undatiilor. orii ale altor ortanizatii nenver.nament3le: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

·s. €alltatea ae membr-u in,cadriul asociatillo� orofesionale si/sau sinclicale � .. 

3. I ...... 

4. Calitatea de memor-u în 01,ganele de conducere, administrar.e şi contf.ot r.etriliu1te sau ner.etribuite,
detinute în cadr-ul,oaJ!tiaeli>rnolitice.Iunctla aetmuti si denumirea oar.tidului oolitic 
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv-cele de asistenţi juridici, consultanţi ju11i6ici! consultanţi şt civile, obţinute or.i'-aOSţtelÎn der.ulare În ti�pul exercitirii fgn�ilor-, manc1atelor sau aemnitiţilor publice fin@ntate ae la bugetul de 
stpţ local şi din lonaiâri extenne ori Încheiate cu societifj comerciale cu ci,.pital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritari: "• ., � �·· -

5. I 8ereficiaru decontra:t runele, 
I 

IRiOtUpa 1 Ptoorlua pin 
I 

Tlplll j Dala Durata I Valoorea 
rrerurele'denunireaşi acrea caila'tlllă: 1 care a bit COlira:tului. îrmcierii con1ra:tu1ui I totalăa 

1 



( 

derunire-aşi îmedir$i CXlllba1ului contradului 
ooresa (l)(11Ja1u) 

Trtular ........... ·-

Soţ/ooţie • ... • .. • ..... M 

Rt.rl: de gra:ful 11> ale titulaulti 
............ 

Socielăti comot:iale/PerD.-ă ftzkă 
autori2ală' Amaţii familiale' Olbime 
inlivid�cabirelea9:X:iate, � 
civiJeprofesioraleSlll� civile 
poresimale cu� limit:llăcare 
desfăcµuăporesiadeavocat/�� 
•-"-- , � ......... Fl.lldatii/ ,A.cnt>i�jZ) 

t) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

.... l..�.:.f22., .. J.122J. ..... 

Semnătura 

· ··············· 
o 

2 


