
Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER SUPERIOR 
CNP

DECLARAŢIE DE AVERE 

COLŢAN IOANA ALEXANDRA , având funcţia 
la Ministerul Educaţiei - DGRIAE , 

, domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia0 deţin următoarele: 

* 1) 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.

( 

I 

I 
Adresa sau zona Categoria* AnuJ. Supr-afaţa Cota-pa Modul de Titularul1) 

dobindiril .. rte dobândire 
-·

Nu este cazul

* 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, nwnele 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 Cota-pa Modul de
= 

Adresa sau zona Categoria* Supa,afata 'l'itularui2>

dobindini rte dobindire 
= -

--

1 l 2011 34 mp 100% Cwnpărare 
Colţan Ioana 
Alexandra 

 Colţan Ioana 

1 2018 65 mp 50% Cumpărare Alexandra şi
Voicu Cosmin 
(soţ) 

* 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. 

1 







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. 

Sursa venitului: 
-

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anuâl 
Cine a r�t venitul numele. adresa . '� 2enerator de venit încasat 

1. Venituri din salarii

1.1. Titular 
Colţan Ioana Alexandra Ministerul Educaţiei Salariu 58073 ron 
1.2. Soţ/soţie 
Voicu Cosmin Endava Salariu 
1.3. Copii 

Nu este cazul \ 
1 2. Venituri din activităţi independente " 

-

• 2.1. Titular \ 
Nu este cazul \ 

2.2. SoVsoţîe 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor \ 
3. l. Titular \ 

Nu este cazul \ 
3.2. Soţ/soţie \ 

I 
" 

--.- -

1
4. Venituri din investiţii

14. l. Titular \. 
Nu este cazul \ 

- 4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii ' 
5 .1. Titular " 

Nu este cazul \. 
5.2. Soţ/soţie 

\. 

:! 6. Venituri din activităţi agricole
-

\. 
6.1. Titular '\. 
I Nu este cazul \ 
6.2. Soţ/soţie 

4 



Cine a realizat venitul 
Suna venitului: 

� =· . - Nume, adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
. 

7.1. Titular ' 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie 

18.3. Copii

"" 

-- -

Serviciul prestat/obiectg) Venitul anual 
generator de venit încasat 

-

....._ 

� 

"' 

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

Data completării 

IJ.-os- . � 

Semnătura 

-

C 

s 



l 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

(ft!JjtM:-4KI COLŢ AN IOANA ALEXANDRA , având funcţia Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 
SUPERIOR CNP 

la Ministerul Educaţiei - DGRIAE , 
, domiciliul 

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale,.companti/societifi naţionale, instituţii de credit, grupuri
interes economic, precum si membry în asoc4ltiL fundatil sau alte o.� · ·• DHU.vemamentale: -

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

actiuni şi/sau a acţiunilo 
1 1.1. ..... Nu este cazul 

' 

· 2. C1litatea de membru în organele de condusere, 11_dmmiştrare şi control ale societifi)or comerciale, â
· regiilor autonome, ale companiilor/socletiţilor natfonale, ale instituţiilor ae credit, ale grupurilor de inter
economic, ale 31ociatiilor sau fundatiilor ori ale altor O& �atii ne.uvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2 .1. ..... Nu este cazul 

3. Calitatea de membru în cadrul asociadilor orofesionale si/sau sinclicale - -
- -

3 .1. ..... Nu este cazul 

4. Calitatea de membru în o�anele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuij
detinute în cadrul pantldelor poli1ice, funcda detlnuti si denumirea partidului oolitic

__ ,

I 4. L. .... Nu este cazul

I 

I 

I 5. Contracte, inclusiv cele de iţsistenţi juridici; consultanţi juridi� consultanţi şi civile, obfinute ori afla
în aerrulare în timpul exercitiril funcţiilor, mandatelor- sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul 1

I stat, local şi din fonduri exteme ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul es
I actionar majoritar/minoritar: _ _ J 
I 5 .1 Beneficiarul de contract: I Instituţia I Procedura I Tipul I Data I Durata I Valoare 

1 



C 

numele, prenumele/denumirea şi contractantă: prm care a contractu încheierii contractu totală a 
adresa denumirea şi fost lui con trac tulu lui contracti 

adresa încredinţat i ui 
contractul 

Titular ............... Nu este 
cazul 

� 
Soţ/soţie ............... Nu este " 

� 

cazul 

Rude de gradul [ IJ ale titularului 
� ............ Nu este cazul 
"' 

Societăţi comerciale/ Persoană 
� fizică autorizată/ Asociaţii 

familiale/ Cabinete individuale, 

� 

I cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi 

I civile profesionale cu răspundere 

� 

limitată care desfăşoară profesia 
de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii21

1l Prin rude 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 

lit· O�· UYl,\ 

2 
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