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DECLARAŢIE DE A VERE 

CARAMAN C. DUMITRU 
Subsemnatul/Subsemnata, ___________________ , având funcţia 
de EXPERT VERIFICARE FINANCIARA la MINISTERUL EDUCA TIEI 

, domiciliul  CNP   

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1l deţin următoarele:

*I) Prin familie se întelege soţuVsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dotiindirii 

2008 
    (3) intravilan 

Suprafaţa 
Cota-
a,arte 

622 mp 1/2 

Modul de 
'Fitularul1> 

dobândire 
Contract de 1/2 Caraman 

vanzare Dumitru,½ 
cu moarare Caraman Gica 

* 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 proprietarulu i (titularul, soţuVsoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

,� 

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota- Modulae 

Titulal"'1121 

oarte dobândire 

.. 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuVsoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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8.1. Titular 

8.2. Sotfsoţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

11.05.2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

CARAMAN C. DUMITRU 
SubsemnatuVSu bsemnata, , având funcţia 
de _EXPERT _____ _ la MINISTERUL EDUCA TIEI 
CNP 1681205364256 , domiciliul LOC. BORCEA, JUD. CALARASI, STR. CALEA 
CALARASI, NR. 521 BIS ________________________ _ 

' 

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

1. Asociat sau acţionar la societiti comerciale, companii/societlti na1ionale, instit1_1.tii ie cieait, grupuri de
interes economic. precum $Î membro În asociatii, fondatii sau alte oreanizatii nenvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

I.I ...... 

2. Calitatea de membro în organele de conducere, administrare şi control ale societifilor- comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societlţilor naţionale, ale instituţiilor- de credit, ale grupurilor- de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiUor ori ale altor omanizatii ne2uvemamentale: 

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

3. Calitatea de membru în cadrol asociatiilor- profesionale $i/�u sindicale
3.1. ..... 

4. C�Utat� de ffiemtiru în organele de conducere, administrare şi contro-, retrib1_1ite sau neretribuite,
detinute În cadrul bartidelor oolitice. fonctia detinuti $i denumirea partiaului.oolitic 
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistent# j1_1ridică, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţin1_1te oii aflate
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnititilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societlţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Benefi:erul deoortract: rurrer., 

I 
Imttuţa 

b'cknunimşiamsa aJl1Ja:tu1ă: I 
Pnx:abaJri, I Tpil 

carea iost ooriraduiJi 
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cmmi-eaşi n:rediţat CDl1raduhti coriraduiJi 
� COl1radul 

Ttuht-........... ,_ 

Soţi� ............ _ 

Rudedegrawl( 1lactiubuhi 
..... ... . . . .

Socăăp oormt:eb'Per.Dara filră 
anizlii\/ � fiunilhl,/ Cabime 
roivifuar, cabirr::ie a.cDCi'E, S)C� 

civt1e poresbrale sal sx:i:făti civic 
poR.'Sbrmc QJ ră5pJrme linwiăaire 
�profesiadeavo::a/Ogan� 

·" ,_...:... FlJldţii' A!l:ic� 

1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă ş i 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 inexact itatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

11. os. 2021
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