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Subsemnata, 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

22� 
ANGHELESCU G. ANA-MARIA-ANDREEA , având funcţia 

de CONSILIER ASISTENT 

CNP  

la DGRIAE-MINISTERUL EDUCAŢIEI , 
, domiciliul 

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

*I) 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. 

1r 4'.n!ll Aaresai sau Z()Dftl <Dafţgoiia *
I• ' tlobfndirui

' -

--
-------

---
-------

---

Snprafap, 

-

11 r€ota.'- l 
1• - '

. :oafte ; 
'.M'oBulrae 

I 

IDitular:u11> 
dob'â"nclite 

I 

I 

I 

I 
' 

* 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. 

lt &ul 
Adresa sau zona eategor.iah' dobândirii

-
-----

-----
----

� 

1 

I 
i 

�lJ.l>�af!! 
. Cofa,.,
1
' ·pai.te 

Moawiae 

dcib�âire 
-

-
2) l)Utul�f.g.l]- \ 

�











.@jne.@ r;ehlizat·veffitnl 
Su:rsa venitipui: Ser.vichil pfesfatf ol>Tectul : ;V,'eîii.tW�anpa\

Nume, a6te:531 ,szener.ator. ae venit .încasai) 

7. Venituri din pre71J.ii şi din focuri de noroc
- -

- -

7 .1. Titular

7 .2. Soţ/soţie ----
--

7.3. Copii r .., 

- - -
8. Venituri din alte surse

--· - - -

8.1. Titular
-

� 
8.2. Soţ/soţie --L,---

8.3. Copii ------ -
-

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

Data completării 
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Subsemnata, 
de CONSILIER ASISTENT 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

ANGHELESCU G. ANA-MARIA-ANDREEA , având funcţia 

CNP 

la bftjlt'A f" - H t'N/f:fTftP-UL El:!. v:Yfll '�i' ,

'

, domiciliul  

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

n. &ociat s@u @cfionar. la ,sodetffl �omerchţl� �oiqp_!nii1soc1etiţi ,natfonjle, institujJi <Ie cr.edit, ,�_pnri: ele ,
înteres·economiC: i'frecuni• sî'meml>r.u1,îft,âsociatîi't .run6atii-sau !iilte omranm 1ffi! iaec,u:ver-nam'entale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1.. .... -

-

---

----

.---

�� Galitătea a·e membr.01 îni'oJ!gaiie1e ae cond.ocere, administrare _şi. control ale soccl�tlţilbr comenciale„ iale 
regiilor. ay.tonQ.me"" ,al� comn�niilor/soci�ttţJloranajio�!il� itle iaţstit!IJ;ilor de ct,.ţdi� 1@1, 111111__porilb11 el& înt�r�s· 
economic.· ale asocii,tiilbr sau runaat.iiloi or.i,ale,altoe omauu�tii nc!Quvernament.Q.le: 

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

---
-

--=== 

-

'. 3! ,Galitatea1 ae menibru,,în cadtutasociafiilor:nr.ofesionale si1sa'u,sindica:1e 
3.1 ...... 

-

-----

4� €şlitatea d'e membru în organ�le de coiţdiice�, ,!ldinm1stmte §Î. �onfFol� teml>o'ife sa111 1fte�etr.ibuife„ 
l(Je:finut�,in caftr.ul,i>ar.ti<feloF.b.olitîce. functlti detmuti,sil'Benumii:ea, .oaf.tiduluî�liolitic 
4.1 ...... ---

5. C:ontr,cte,'linclÎ!siv- cele iJ.e,asist�l(tl ]!ff•dîct conS!lltânfi jutiaici, con.sultan� §l ciy;il� oti'tJ.ouT� olii âflăte ·
în dţfyţy_re în timpul' exerciffif.li ifuncţiilor., mam:Tştelor sau-aemnit�lilor. ,p_uJjlice fman_fgfe'ae li. lffi,g�fu1 '11e •
stat, local şi' ain fonllur.i externe orri încheiate cw saţie�1,comefcl3� CIJ ca(!1tal1 de .sfafi sau unae .statul!'esle,•
actionar maîor.itar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul decootra:t numele, 

I Dtfflumele'denumireasi adresa 
Institupa 

oontra:tlllă: I Pnxmurapin I liptl - l caeafust oontra:tulw 

1 

J

Daa 

l�I 
Vakaea

încheierii totalăa 



Titular ••••.•••••• ,_ 

Sotf� ............ _ 

Rude de gradul JI) aletitumdui 
............ 

Sociaăţi amerciale/Per.mnă fizică 
aulDrizată' �i fimiliale'Cabinete 

ÎOOMd��asxiae, �ietăti
civile Jmresionale w � civile 
Jmfesionaleru � limimlăcare 
re;mşDăJmfesiacle��i 

n I Jall.,.,_ ,lale/Fllldi(ii/ .A mMj2) 

dernmirea şi 
adresi 

\ 

( 

incroointat crntra:tului lll111a'tului 
cmtraaul 

� 

V 

----
� 

I 

1 > Prin n1de 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 

.. ....... ······· .... .

2 




