
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Suhse1Rnata, CHINĂREMUS 
------ --------

, având funcţia 
de ___ CONSILIER_ 

CNP  

la _ _______ MEN -DGIU ___ _ 

,domiciliul: 

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

Q • l) Prin familie se înţelege soţuVsotia şi copiii aflaţi în întretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

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

,- -
Anul €ategoria* clobAnairii Atlresa sau zona 

agricol 2012 

 intravilan 2012 

I Cota-Sup�faJa narte 
2,3 4 ha 100% 

0,18 ha 100% 

�ocîylde !FitularuJţ) dotiâJidire 
Moştenire ChinăRemus 

Moştenire Chină Remus 

--

( 
* Categoriile indicate sunt: ( l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

..:xtravilane, dacă se află în circuitul civil.
•2) La 11 T itular11 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 �oqa- Modul de :Oategor.fa* Supr.af@�1 ,1 ÎÎ'i�l@rul2J 
dotiinilir.iii bafte dotilndbie • 

i, 

Casă locuit 1990 I00mp 100% Moştenire Chină Remus 

Aaresa. �Y zona  

Casă locuit 2009 125 mp 50%; Vânzare- Chină Remus 
50% cumpărare Chină Dumitra 

 Apartament 2017 65 mp 50%; Vânzare - Chină Remus 
50% cumpărare Chină Dumitra 

. .. 

• Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locmt; (3) casă de vacanţă; (4) spaţ11 comerciale/de
productie. 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

, care ,a6ipliililtreazi 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, daci valoarea de piaţi Însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

·· : nti tith!fl901etatea în 03r-e p:e-:- - · 
• .. + - Ic 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, ob/iga/iuni); (2)
ac/iuni sau păr/i sociale în societă/i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an: 
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( 

7. I. Titular ' 
\ 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

'8. Venituri din alte surse 11 
- . 

8.1. Titular UNIVERSlT A TEA 

CHINĂREMUS "Dimitrie Cantemir", Bucureşti Lector Universitar 35.340 lei 
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 

o 9-, os-. ·zoc/
······························ .••••.............•.••........ 

o 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul 
de CONSILIER 

CHINĂ REMUS_____ , având funcţia

CNP  

la MEC • DGIU _________ _ 
, domiciliul 

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

ţ. Asociat sau ac.tlomir 'h! socie�ff comerciale, companWsocietlţl naţionş.le, institutji de credit, ,gropuri de 
iiilteres economic.._nr.ecum si�membr.u,îîr asociatit,funaatil sau alte oriaîiiztattii ne2uver.namentale: 

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

de actiuni si/sau a acţiunilor 
.• I •..... 

--------

--i__-

----

----
� 

2. €alitateâ at membru în o�anele ele coiiduc�t., aainmistr.ai'e 1.i .control ale s�cietljilor cometciale, ale
regiilor: �utonome, @li coîilPflniilbr/societi'ţilot-naţionale, ,ale înstitgffiloi de criclit, ale gr.u__pur.ilbr: de interes
economic. ale asociatiilor, saui<funaatiilor ori ale altor oManlzatU_nHUvernamentale: 

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

----

-----

-----

·• Galitatea de mem6nUii cadITUllasociatiilor..nrofesioîiale-ii/sau,sindicale
t-3.1., .... ---

----

---
" 

4. @alit@t� de membru •iii org@iiele de conaucer.e, ,@agiinistf.are Ji control, remitiuite sau ,ner:etmtiuife, i 

âetinute În cadrul oaf.tfilelbr oolitice. functia aetrnuti şi aenumirea,baf.tidwui nnlitic 
4.1 ...... ---

_,,,,,,,.. 

5. €antracte, incly_şjv cele de asistentfjuriaici, consullanffi juri6ici, constiltinffi.§i civile, o�nnute ori.aflate 
În derulare În timpul· exerci�r:fi' funcţiilor, manil@telor sau. demnitlffloi' publice finanfllte ae la buget1,1l cţe 
staţ, loet!l şi' din ·fonduri externe ori înclîe�te cy societitf comercflale cu capital de st@t �au unfte stştyl este, 

I 

actionar maioritar/minoritar: � ' 

5.1 Benefici.rul deoontra:t: numele, 
I Jnstitutia 

in,unele/denumireasiadresl cootra:mntă: l Pitxmaaprin I Tq,.d -1 carea fil;t cmtra:tu1ui 

1 

Daa 

l=wl 
Valoorea 

îrx:heimi totalăa 



TltUlar ........... ·-

�SJţie ............ -

Rude de graiul 11> ale titulaului 
..... ....... 

Sociefăpoomercia1e'Pmallăfizică 
autori:za1ăl Arociaţii fimiliale/ Cabinete 
individuale,cabinefe � � 
civile pofi:sionale Si:119Xiaăti civile
roresiooaleru răsp.ll1dere limitată care 

�poresiade�� 
. I Rtrliftf A • •"71 ,_.:;:,.._. __ , ..... ......., _._._ 

denmireaşi încrooirţt conlradl.llui 
ooresa oontractul 

,.--

� 
/ I 

/ I 

/ 
/ 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

c:ontralUlui 

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 dec lară 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 

e) ?-. c? s-. '1-0?J..................................... 

Semnătura 

....

l




