
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier 

ANDREI CRISTINA , având funcţia 

CNP  

la Ministerul Educaţiei 

, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia0 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 ţări.

* 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. 

0 2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări . 
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Andrei Cristina 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

C 
8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
24.05.2021 

Semnătura 
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Subsemnatul/Subsemnata 
de Consilier 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

ANDREI CRISTINA având funcţia 
la Ministerul Educaţiei 

domiciliul  

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

memJ,m 111: au de ameatale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I. S.C. ILIA COM-TOUR SRL, Bucure ti

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2. I ..... . 

3.1 . ..... 

4.1 ..... . 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale 

Asociat 

acţiuni i/sau a ac iunilor 
19 ă i sociale l 90RON

e, ale 
Interes 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

dlâli 

S. Contracte, incluliv cele de asistenţi Jundlci, consiiltanţl p � obtlnute aau aflate tn der.ulare tn timpul
exercJtlrft-funqlllor, mandatelor nu demnftltllor publice flfumpate de la bugefial de sţat, local p din fonduri
externe ori tnchelate cu 1odetiţl com�rdale cu �pltal de 1qat sau unde statul este actfonar
· ori1ar/mlnoiflar-:

Jmtituţia 
cootra::tmlă: 

Pnxmuraţcin 
careafOit 
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Tipul 
axma:tului 

A B C 



denwnirea şi in::redilitat 
oclresa cmtlaIDl 

Tm.ilar ...•••..... ·-

Soţ/soţie ............ _ 

RllE de gr.rlJl 111 ale titularului 
..... ....... 

Socielăli canemaldPenmm fizicii 
aubizalăl Amaţii mmiliale/Ct,inere 
irrlividua1e, cabinete a50Ciate, societiqi 
civile pumnale sau socidăţi civile 
poresiooale ru ră5purme limitalăcare 

o O'Sfă,cmtă poresiadeavC13f 0r@llii:c.a\ii 
nPm ,�. • • 'Fundatii' � 

1 > 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 
24.05.2021 

2 

o 
Semnătura 

······················ · 

janina.pascanu
Highlight


