
DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnata, Cîrstea I. Ioana - Loredana, având funcţia de Consilier la Ministerul Educaţiei, Direcţia 
Generală Învăţământ Preuniversitar, CNP            , domiciliul  
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 
împreună cu familiaO deţin următoarele: 

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

G I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

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

� ----

Adresa sau zona I Categoria* I
Anul 

dobândirii 

1 
3 2010 

j

1

3 2017 

 

SuprşfJta Cota-
- ·. oalite 

11,67 mp 100% 

17,50 mp 100% 

Modul de� - 1iitularul1>dobândire 
Vânzare- Cirstea Ioana 
cumoărare Loredana 
Vânzare- Cîrstea Ioana 
cumoărare Loredana 

* 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. 

2. Clădiri

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

11 h Anul Cota- -� Modulde - -
. -

Adresa sau zona Categoria* dobândirii Suprafaţa oafte dobândire 'Fitular.ul2l
-

1 2010 51,97 mp 100% Vânzare- Cîrstea Ioana 
-

cumoărare Loredana 
* 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, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1 



r 

- - - - -

Anul de fabr.icaţie I 
-

Natur.a, Mar.ca Nr. de fiuciti Modullde dobindire 
- ., .  i. ·• . 

- - - - I -

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

·- - -

Descriere sumari Anul dofiindir.ii Valoarea estimată 
J 

- - -

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele 12 luni 

Natur.a bunului 
-- -

Data -,�- P,ersoan_a_citre care s-a Forma 
înstriinat înstriinir.ii li Înstrăinat -_înstriinămi Valoarea 

.. __ ..! 

- - - - -

IV. Active financiare

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 

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

Instituţia care administrează 
si adresa acesteia 

lNG Bank, Bucureşti, Str. Aviator 
Pooisteanu 54A, Sector 1 

ING Bank, Bucureşti, Str. Aviator 
Pooisteanu 54A, Sector 1 

lNG Bank, Bucureşti, Str. Aviator 
Pooisteanu 54A, Sector l 

Metropolitan Life Asigurări, 
Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu 47-53, 

Sector l 
Metropolitan Life Asigurări, 

Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu 47-53, 
Sector l 

. -

1lipul* 

l 

l 

2 

3 

3 

Valuta DeM?bis în anul 

RON 2006 

EUR 2006 

RON 2012 

RON 2017 

RON 2018 

2 

. 

Sold/valoare la zi 

566,06 

l.593,59

35.580,57 

4.258,46 

1.866,48 







5.2. Soţ/soţie 

. 6. Venituri din activită/i agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

--- -- - -

Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

Nume, adresai 
--

_ 2enerator deyenit , �Încasat_ 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

i 8. Venituri din alte surse 

' 8.1. Titular 

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 

06.05.2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

6"3f6:ef.A:V/ 
Subsemnata, Cîrstea I. Ioana - Loredana, având funcţia de Consilier la Ministerul Educaţiei, Direcţia 
Generală Învăţământ Preuniversitar, CNP           , domiciliul  
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat S!lU acţionar -la societiţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, gr.upur.i de
interes economic. orecum1 si membr,u în asociatii� funilatii sau alte or2anizatii nevuvernş.menta.le:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilor 
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2. Calitatea -de membr.u în organele de conducere, administr.are şi contr.ol ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gr,upurllor, de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatlilor orii ale altor or:�anizatii neauvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

T 3. Calitatea de membru, în cadrul asociatiilor nrofesionale si/sau sindicale
-

-

-

-

-

4. Calitatea de membru în organele de conaucere, administrare şi control, retritiuite sau ner.etribuite,
detinute în cadrul oar.titlelor oolitice. functia detinuti si denumirea,oar.tidului oolitic

-

-

-

-

5. Contf!tcte, inclusiv cele de asistenţi juritlici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, manaatelor sau demnitiţilor publice fin�nţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar: __

Procedura prin 
Dala Valcuea 

5.1 Bateficiarul. deaxma:t numele, cmtra:tantă: careafc& Trpul 
îrdrierii 

Durata 
tctalăa 

irerumele'cknumirea şi� cblurnireaşi � cootra.1ului 
camatului 

conlractului 
contractului 

� contra;:tul 

1 



( 

Tdular ............•. 

Soţf!Dţie ............ -

� de grcrlJl 11> aletitumJlui 
............ 

� cxmerciale/Per.mnă fizkă 
aut.crmmV � familiale' C'.abinete 
indM1.tale,cabirelea<OCiate, sx:ieiăţi 
civile pofesionale sau sx:ie1ăţi civile 
poresiooalecu rap.nlere limitată care 
�puresiadeavr:x:at/� 
I . ·� ·~·...: .. /Furrlmi/.A.�<>ti;2)

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

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. 

Semnătura 

o 

Data completării 

06.05.2021 

2 
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