
DECLARA ŢIE DE A VERE 

SubsemnatuUSubsemnata, Cojocaru Mihaela 
de Expert monitorizare proiecte Ja Ministerul Educatiei 

, având f unctia 

CNP 

 

, 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.

" 

Anul Categoiiia* Adresa sau. zona 
dobinclirii - -- -· �-

€o� Supnfaţl parte-

Moaui ele -

ifu1-rul1> aobânatre - -

' 

* 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. 

C *2) La 11Titular 11 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. 

Adresa s,u zona Categoria* 
Anul 

dobândirii_ 

apartament 2007 

1 

Supnf3ţa Cota- 1 Moc1u16e
l1fMai:u1�> ar-te dotilndîre 

58mp 50% cumparare 
Cojocaru Valeriu, 
Co· ocaru Mihaela 



( 

• 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. 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 
- '. 

N!ltunt Ma11ca Nr. c1e�udji 
- � -

Autoturism Jaguar 1 

Amil ele fablTfcaţie 
-

2015 

-
Modul de dc(binc1ire 

. 

cumparare 
- .. '

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. 

Desci+iere sumari 
J I 

Anul Bobinaitii V:.Ooareai esţima_. 

l,1------------f-----------+----------i 

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

Natu� bunului1 
instri:inat 

, Datai 
îns�lni 

Persoana către care s-ş 
· -înstr.l.mat

2 

J!'or.ma 
Îostti1nlni1 �alou:ea 



( 

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 

NOTĂ: 

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

I• 

lnsfituţiş cate administr-eazil 
. - -

IDiptil*· Valuta1 lDescliis În anul Sold/valoue,fa,zi, si1 adresa acesteia, ' 
. - - - -

*Categoriile indicate sunt: (]) 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, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Em{tentfitlu/societştea în caire per.sopa esje 
T-ipu1* 

N umir de titluri/ 
V.aloa11ea1 fota)[ la ii' 

actfonar sau asoci�t/beneficiar de;Îm.DliUmut _ � cota de nar,ticioare 
~ 

*Categoriile indicate suni: (1) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2)
ac/izmi sau păr/i sociale în societă/i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

. . .... ......... .. . . .. .... ... . ... . ......... . . . ... . .. ...... . .... .... ..... ....... ..... ....... . ................... . ...... . ....... . ............

I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ I ♦  I I♦ I♦♦ ♦ ♦  ♦♦ I ♦♦♦ ♦ ♦I ♦ ♦♦ I ♦ ♦♦ I♦ I I♦ I♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦I I ♦ ♦ 1 ♦ II ♦ ♦  I♦ ♦ I •  I ♦ ♦ ♦I ♦ ♦I I ♦ • I ♦  I ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I ♦ I♦ I ♦ ♦  I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦I I I ♦ •  I♦ ♦ ♦I♦ ♦ I 1 ♦ ♦ ♦ t ♦ II ♦

····Ncii;fi······················································································· .. ················ .. ·············· 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

- -

- -

- -

€Jr.editor-.. .. 

-- -
' 

Gontnctat în. t_nul I Scadentila 
- -

Valoalfe 
-- - -

I 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

.� 

Sur.sa venitului: Serviciul pr:estat/01>iectul Veîiit_ulanuâl -
Oine-� realizat veni� • inumele. aar:esa sr:ener.ator: de veim .îii�af! � -

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

I 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11../ea.

4 
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o 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

-- - -
Suifstt venitului: 

-

Serrviciul prest�t/Obiecţul \îenitw ·anual ·• €fne a r.ealizat venitul 
_numelQ. .�dr.esa 2�nef.ator ae venit :inca,sşf- - - --

= - - -

1. Venituri din salarii - � J 

1.1. Titular 

Cojocaru Mihaela Salariu-Ministerul Educatiei, sr Expert monitorzare proiecte 
60480 lei General Berthelot nr 28-30. 1 ian-31 de 2020 

1.2. Soţ/soţie 

Cojocaru Valeriu Pensie- Casa de pensii MAI, str. 
Rezervist/pensionar MAI 33.108 lei George Geor�escu nr 3. 

1.3. Copii 

Cojocaru Alexia 
Alocatie- AJPIS Calarasi, str 

eleva 2017 lei Flacara nr 18 
'2. Venituri din activităJi independente 

� � 

, 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

.. 
3. Venjturi 4in cedareafolosinfei b_unurJlor _

-� --

- - -· -

3. J. Titular

3.2. Soţ/soţie 

� - - -

4. Venituri din investifii
..._ -

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

.. .. � - < ·- � -- � - � I 

,J. Venituri 4.Jn pensii - � - - - -• . -• 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităJi agricole
�-

- -

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



Oine a r�t venitul S�r.s, ve"idtyhii: Semciul p11es�t/otiiectul , Venitul anual 
-·· - - - - I Nume.,adresa - l .â�nerator ae venit l tÎncasat 

7. Venituri dinpremii şi din jocuri d/norog
- -- .. - . 

·- --

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse
� . � 

8.1. Titular 

-,,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 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuVSubsemnata, Cojocaru Mihaela 
de Expert montorizare proiecte 

CNP  

la Ministerul Educatiei 

, domiciliul  

, având funcţia 

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

li. Asociat stt� actfonai! .I@• societiţi comerciale, comp�nii/sooietitf' naffonale, instituţii de ctfedlt, gw,Pum ae
�inter,es economic.Ji>'recum si membro in,•sociatil:. fuudatiilsau alte or.2anizatU1n1211Ver.namenfafe: .

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

de actiuni si/sau a actiunilor
1.1.. .... 

2: C@litatea d_e menititiu în organele de conducere, aaministrare şi control ale societttflol' comercial� ale 
regiilor autonome, 3le oompalilllor/societlţilor. naţionale, ale instituţiilosi cte credit, ale gJTUp iiilb11 ae intem 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor: om ale altor or2anizatii1ne211vemaiilentale: 

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

3. Calitatea de memtinu.,în ca4r.uli-asociatiilor profesionale si/sau sindicale - - - . 

3.1. Membru al Colegiului Psihologilor din Romania

4. Galitafea de meiîtbr.� în organele de conducere, aaministr.are şi contro& retr.ibuite -saut ner.efr.l6u1te,
detinute În caclnil oartidelb11 ,oolitice. functia detinută si denumir�oar.tidiîlui!POlitio 
4.1.. .... 

- - -

5. Contracte, inclusiv cele de asisteriji juiimcă, consulttnfă juridică, consQlqtn� ş� civile, otiţ:inute orffaflate'
în ae�lare în timpul exercităr.ii funcţiilor, mandatelor sau aemnităfilo11 publice finanţ3fe de la bugetul ae
stat, local şi din Iond1.c1ri exter.ne ori încheiate cu societjţi comerciale cu capital de stat s3u unde statul este
actionar fuajofitar/minoritarr: - - - - � -·

5.1 Bereficiarul d:; 00 ila..1. IlllllCle, I mstitl.ţia Proomapin I Tipul I Dala Ol.ma Valoorea
i:;munele'001lll1Îre'asi ooresa cootza1anlă: care a fuit corira;:tului 1 Îll:reierii contia:tului totalăa

1 



Trtular .............. 

Soţls:>ţie ............ -

RIJi: de gJOOul JI) aJe titularului 
............ 

Socielăti cxmxiale'Pmmrăfukă 
autori2mă/ Asxia(ii fumiliale/ Cabiree 
imividtale, cabirefe � � 
civilepofesionaleSIU� civile 
pofesicmle cu tmptn:Jere limitată care 

_destrş:aă1XOresiadeavocat/� 

� 
,M -'- Ftnlooi/ A.�<>fi;'.!) -1?ll\fflK111Jrw.......... , 

derunirea şi � corira:tului 
ooresa <Dl1iia1u1 

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

contra::tului 

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 

o 

2 


