
DECLARA ŢIE DE A VERE 

��:�:. 
--------------------

ANDRONE MIRELA 
Subsemnatul/Subsemnata, 
de __ INSPECTOR ____ _ la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - CNRED 

CNP  , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

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

U I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categ9ri�• Anul 
dobândirii 

xxxxxxxxxx 

Suprafaţa Cota-
oarte 

Modul de 'Fitglarul 1> dobândire 

• Categoriile indicate sunt: (I) 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 ţări. 

-

Anul Cota- Modul de Adresa sau zona Categoria* Suprafaţa Titularul2>

dobândirii oarte dobândire I 

xxxxxxxxxxx 

1 











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 

8.2. Soţ/soţie 

�u 
8.3. Copii 

xxxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxx 

-

� 

/ 

xxxxxxx xxxxxx 

xxxxxxxx XXX 

xxxxxxx xxxx 

xxxxxxx XX 

--

/' ---
----

,,.._,.-
--

� 
-

------

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

Data completării 

.... . I$..:. t;!_ i .... 04µ I 

o 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

, 
Subsemnatul/Subs0� 

de , IJ ,s:P�c'-ro e 
_&..:-_;_., ....... ��,.:.....;��--=:::;;:>"',.,.:-�:a.=-:::..-=;��,r:::��,avândfunc.E!'

e1 -c1-1e�1:, 

CNP    
' 

, domiciliul 
 

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

1.. Asociat SllU actionar la societăţi comerciale, companii/societăţi nationale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic. precum si ,membru în asociatii, fundatii sau alte ontanizatii neeuvernamentale: 

Un itatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

-denumirea şi adresa- Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de ac(iuni şi/sau a actiunilor 

I/ '······ 
--- V 

-----

------
� 

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundaţiilor ori ale altor oreanizatii neeuvemamentale:

Unitatea 
;�-denumirea si adres V-Calitatea deţ inută Valoarea benefici ilor 

2.1 ...... ---- � 

/ --

/ -�
\,.. -

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor orofesioiiale si/sau sindicale u 

3. 1. ..... _/ -------- ,/ ---
� / ---

C -----
4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută .şi denumirea partidului politic
4.1.. .... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în dţru)are în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul reconmtt numele, I Instituţia I Ptoceduraprin I TtpUI [)da I cooC:w I Valoorea
txelUllelelderunireaşi � CCA'llrocmnlă: care a fost conmnului încreierii tctalăa 

1 



demrnireaşi încmfinţt OJlllndului oontra:rului 
OO[e;a oontra:tu1 

Trtular .........•. ·-· 

---- ) 
SoV�············- .---

--
-

.V 
Rude depui I''aletitularului 

/ ............ 
I 

Societi'ţi comen:iale' � fizică 
( [__---

L---
autori2mV �i fumiliale/ot>inete � 

individuale, cabinete as:ciie, metăti
civilei:xofesiomle�9.1C�civile 

fesiooaleru Jă.cipt.nlere limitată care 
L�i:xoresiadea'v'OC'ii/Orgm�i 
nem..- -· ICILWle/FI.IIXWi/ Arociatirl

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. Nu se declară contractele 
societătilor 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 

.1?..:fJ..f..:.r!...qg_/,. 

2 

Semnătura 

········ ······




